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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๕๑,๕๗๓ คน ขาดสอบ ๑๔,๓๓๓ คน คงสอบ ๓๗,๒๔๐ คน สอบได้ ๒๙,๕๕๗ คน สอบตก ๗,๖๘๓ คน (๗๙.๓๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๐๑

เด็กชายศุภวิชญ์ สังฆะเพท
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๐๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

ชะชมรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๐๓

เด็กชายศักดิชัย

์

พลแสน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๐๔

เด็กหญิงภาวิณี เทพวรรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๐๕

เด็กหญิงปริญญา ทุมจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๐๖

เด็กหญิงปณฑิตา เสมอภาค
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๐๗

เด็กหญิงปนัดดา คะราณรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๐๘

เด็กหญิงดวงหทัย สวยรูป
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๐๙

เด็กหญิงกฤษณา เจียมรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๑๐

เด็กหญิงอรอุมา สาราจารย์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๑๑

เด็กหญิงอัสมา อุไรแข
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๑๒

เด็กหญิงนิดา เขียวงาม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๑๓

เด็กหญิงอินทิรา เรืองไพศาล
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๑๔

เด็กชายเอกมงคล ครุฑรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๑๕

เด็กชายกิตติธัช เรืองไพศาล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๑๖

เด็กชายณัฐเมศร์ จิตติธนาพัฒน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๑๗

เด็กชายบัณฤทธิ

์

นิลนนท์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๑๘

เด็กชายณัฐดนัย บุญครอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๑๙

เด็กชายประภาพนธ์ ด่วนทัมรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๒๐

เด็กหญิงขนิษฐา หลักคำพันธุ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๒๑

เด็กหญิงอธิชา เชาว์โคกสูง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๒๒

เด็กหญิงพลอยมณี คูรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๒๓

เด็กชายธนกร นิลนนท์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๒๔

เด็กชายธนา เพชรเก่า
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๐๐๒๕

เด็กชายสุธา ฤกษ์เสนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๒๖

เด็กชายจักรพงษ์ แก้วพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๒๗

เด็กชายจักรพงษ์ ชังประเสริฐ

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๒๘

เด็กชายภานุวัฒน์ เมืองสีสุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๒๙

เด็กชายภานุกร ขนิษฐารัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๓๐

เด็กชายธีระพันธุ์ ชมสวัสดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๓๑

เด็กชายกฤชกร เพชรเก่า
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๓๒

เด็กหญิงญารินดา คะเรรัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๓๓

เด็กหญิงศิรินภา แสงทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงศศิกานต์ รุจิรักษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๓๕

เด็กหญิงเมธาวี อ่อนชัยภูมิ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ นวลพริง

่

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๓๗

เด็กหญิงปาริชาติ พลเยียม

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๓๘

เด็กชายพรศักดิ

์

พงษ์ภมร
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๓๙

เด็กชายญานสิริ แก้วอ่อน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๔๐

เด็กชายบัญญนนท์ บุราณสุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๔๑

เด็กชายพุฒิณัฐ คิงรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๔๒

เด็กชายฐิติศักดิ

์

หันกล้า
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงศรีสุดา ปะสุตัง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงธัญสุดา เดชสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๔๕

เด็กหญิงมติมล เชือประเสริฐ

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๔๖

เด็กหญิงมติกา แอมรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสวงสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ เรืองไพศาล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๔๙

เด็กหญิงสาธิตา ทองสะอาด
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๕๐

เด็กหญิงเกษศรา คอนรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๕๑

เด็กหญิงพิยดา โพธิศิริ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๕๒

เด็กหญิงคริมา เหล็กกลาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๕๓

เด็กหญิงฐานิยา นพตลุง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ แต้มโค้กสูง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๕๕

เด็กหญิงสิรภัทร สาระรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๕๖

เด็กชายปฏิภาณ รุ่งโรจน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๕๗

เด็กชายนพรัตน์ คะเชนเชือ

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๕๘

เด็กชายชาญณรงค์ ดีประจำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๕๙

เด็กชายพีรภัทร เพชรเลิศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๐๐๖๐

เด็กชายนภวงษ์ ประเสริฐศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๖๑

เด็กชายเทียนชัย กองเพ็ชร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๖๒

เด็กชายสุพการ วิชิตรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๖๓

เด็กชายวายุ เสาะโชค
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงบัณฑิตา นะรารัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๖๕

เด็กหญิงเนตรนภา ควินรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๖๖

เด็กหญิงวิภา ขบวนรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๖๗

เด็กหญิงรุจิรา ชำนาญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๖๘

เด็กหญิงมณีวรรณ แทนแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๖๙

เด็กหญิงสุจิตรา พรมกันยา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๗๐

เด็กหญิงสุธิดา สีดำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๗๑

เด็กชายเมฆา การกระสัง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๗๒

เด็กชายเทียนชัย เรืองรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๗๓

เด็กชายธนพล กันยา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๗๔

เด็กชายเจษฎา แสนตือ

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๗๕

เด็กหญิงชลธิชา ชำนาญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๗๖

เด็กหญิงธิดาพร จันทร์เขียน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๗๗

เด็กหญิงภัทรสุดา ขบวนรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๗๘

เด็กหญิงบุษยมาส สิงสอนนอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๗๙

เด็กชายสรัญพร ชะรุดรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๘๐

เด็กชายสรวิชญ์ ชะรุดรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๘๑

เด็กชายภานุ เนริกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๘๒

เด็กชายวีระ สาโรจน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๘๓

เด็กชายศุภวิช เขือดประโคน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๘๔

เด็กชายรังสรรค์ รุ่งเรือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงกนกพร เรียรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๘๖

เด็กหญิงจรรยาพร รอบแคว้น
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๘๗

เด็กหญิงพรวิภา เข็นรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ พรมกันยา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๘๙

เด็กหญิงอัมรินทร์ แทนแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๙๐

เด็กหญิงสุลิตา แก้วประสงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๙๑

นายอาทิตย์ วิชัยรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พระทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๙๓

เด็กชายประกร ปกกาสิเน
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๙๔

เด็กชายเอกราช อารีรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๙๕

เด็กชายสิทธิชัย วังตีรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๙๖

เด็กชายอนุชา จันเทศ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๙๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ ทินรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงสโรชา สีดำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๐๙๙

เด็กหญิงรุจิรา เผือกหอม
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๐๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงสอนนอก
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๐๑

เด็กชายวีระวัฒน์ กะทิศาสตร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๐๒

เด็กชายณัฐนนท์ ชาติจอหอ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๐๓

เด็กหญิงสรณ์ศิริ รอบแคว้น
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโสน กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๐๔

นายวันเฉลิม ธุระ
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๐๕

นายกันทรากร นาก้อนทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๐๖

นายธนาวุฒิ เกลียรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๐๗

นายชาครินทร์ กฤษณะสังข์
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๐๘

นายณัฐดนัย แม้นคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๐๙

นางสาวปยะดา อุสารัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๑๐

นางสาวพัชราภา เถรียรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๑๑

นางสาวอารียา ใจเดียว
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๑๒

นางสาวสุนิสา กริมรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๑๓

นางสาวนรีนา แผ้วพลสง
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๑๔

นางสาวสุชัญญา ดารักษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๑๕

นางสาวอนุสรา สีทองสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๑๖

นางสาวสรวิศา เพประโคน
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๑๗

นางสาวอ้อมใจ รักษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๑๘

นางสาวสุขใจ ฟุงพิมาย
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๑๙

นางสาวกัลยรัตน์ แพทย์ประสาท
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๒๐

นางสาวธิดาพร สุเข้า
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๒๑

นางสาวประภัสสร วันณูปะธรรม
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๒๒

นางสาววรรณี แสนคู
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๒๓

นางสาวบุษบา อาจทวีกุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๒๔

นางสาวรสรินทร์ ปนแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๒๕

นางสาวกัลยา อุสารัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๒๖

นางสาวพิมลสิริ จันทมาลา
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๒๗

นางสาวชุติพร โบยประโคน
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๒๘

นางสาวนภาพร จานรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๒๙

นางสาวจุฑารัตน์ พุ่มพงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๐๑๓๐

นางสาวชลธิชา เรืองรัมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๓๑

นางสาวมิรากร การเพียร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๓๒

นางสาวจรนา สุทธิเลาะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๓๓

นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๓๔

นางสาวสมฤทัย วาหะรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๓๕

นางสาวยุวดี สวนจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๓๖

นางสาวปยาภรณ์ สมองรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๓๗

นางสาวภารวี ดนตรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๓๘

นางสาวอรวี วิธีรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๓๙

นางสาวศิริลักษณ์ คำมา
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๔๐

นางสาวดวงกมล รัตนานพ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๔๑

นางสาวนิภาภัทร ปะเว
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๔๒

นางสาวฐิติพร แก้วมณีสร
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๔๓

นางสาวสุดารัตน์ เกรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๔๔

นางสาวนริศรา อินประโคน
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๔๕

นางสาวพรพิรา แผ้วพลสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๔๖

นางสาวสุวรรณี ไชยรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๔๗

นางสาวสุพรรณิการ์ สิงห์คำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๔๘

นางสาวสายธาร วาสะรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๔๙

นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๕๐

นางสาววิรัตน์ชยา ประเสริฐรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๕๑

นายชนะชัย กุลรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๕๒

นายชรัสวิทย์ กะสินรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๕๓

นายสิทธิโชค คำสัตย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๕๔

นายชลิตพงษ์ ประทาน
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๕๕

นายพิรพัฒน์ โสมกุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๕๖

นางสาวเมธินี วงก่อ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๕๗

นางสาวสุนันทดา พรมโชติ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๕๘

นางสาวโสระญา กรอกงูเหลือม
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๕๙

นางสาวโศภิษฐ์ ขันพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๖๐

นางสาวสายรุ้ง สุมหิรัญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๖๑

นางสาวจันทิมา ทองอาบ
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๖๒

นางสาวธัญญารัตน์ สินทองประเสริฐ
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๖๓

นางสาวธัญญลักษณ์ เรืองรัมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๖๔

นางสาวนารัตน์ พลอยรัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๐๐๑๖๕

นางสาวณัฐสุดา ยงทวี
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๖๖

นางสาวพรทิพย์ ตระกูลรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๖๗

นายอนันท์ ละเมียดดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๖๘

นางสาวขนิษฐา ศิริสำราญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๖๙

นางสาวอริษา ภาคเดียว
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๗๐

นางสาวพรชิตา อินรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๗๑

นางสาวทิวาพร ถือชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๗๒

นางสาวศิริรัตน์ สิงห์โตศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๗๓

นางสาวบริญพฤกษ์ จัยสำคัญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๗๔

นางสาวจิราภรณ์ สุรินทร์สมบูรณ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๗๕

นางสาวกุสุมา จันทร์ประโคน
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๗๖

นางสาวปณัสตา ชอบเสร็จ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๗๗

นางสาวปุญญิศา ศิริกูลภักดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๗๘

นางสาวสุพรรนษา คามวาศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๗๙

นางสาวณัฐวรรณ ปจเถ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๘๐

นางสาวอารยา สีพรมทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๘๑

นางสาวทัชมาภรณ์ เรืองรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๘๒

นางสาวปริญาพร ห้องแซง
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๘๓

นางสาวสุดารัตน์ คำพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๘๔

นางสาวทิพวัลย์ วันประโคน
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๘๕

นางสาวสุนิสา ภูสิงหา

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๘๖

นายทวีชัย แก้วผนึก
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๘๗

นายจิณณวิทย์ ศักดานุศาสน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๘๘

นายณํฐนันต์ เจริญพันธุ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๘๙

นายชาญณรงค์ จันทร์ประโคน
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๙๐

นายสุริยา ฉัตทันต์
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๙๑

นายกริชศักดา

ศรีทัพไทยเบญญาภา
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๙๒

นางสาวณัฐกานต์ วงษาวดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๙๓

นางสาวยอดขวัญ เกล้ารัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๙๔

นางสาวสุปราณี เปรียบสม
๑๕/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๙๕

นางสาวโสรยา กิวรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๙๖

นางสาวกัญฐิกา วิจิรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๙๗

นางสาวทิชากร ทองทรวง
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๙๘

นายธัญพิสิษฐ์ ขิงจตุรัส
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๑๙๙

นายณัฐภัทร ศรีเตชะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๐๐๒๐๐

นายกฤษจรต์ เอียะรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๐๑

นายเดชดำรงค์ เดยังรัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๐๒

นายจิตตินรินทร์ เซียงหนู

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๐๓

นายสนทัต ชะโงกรัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๐๔

นายกฤษกิน รัตนศศิวิมล
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๐๕

นายวีรพันธ์ นิจิรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๐๖

นายปรมินทร์ พนารินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๐๗

นายพลวัฒน์ ฝอยทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๐๘

นายขวัญชัย พรมประโคน
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๐๙

นายอทินันท์ แวงวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๑๐

นายวีรวัฒน์ วันทา
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๑๑

นายศุภวิชญ์ สุธาสา
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๑๒

นายนพพล ละครพล
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๑๓

นายถิรวัฒน์ พิมพริกาณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๑๔

นางสาวดวงฤทัย หันดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๑๕

นางสาววนิภา นิวอนรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๑๖

นางสาวศิรา สันโดษ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๑๗

นางสาวมัสยา เกือบรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๑๘

นางสาวธานิการ์ เพ็งเสถียร
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๑๙

นางสาวสุภาภรณ์ ดัดถุยาวัตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๒๐

นางสาวกัญญารัตน์ ฉิมเรือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๒๑

นายกฤษณะ นามวิเศษ
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงศศิ วิมล จิตไทย
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงชนิกานต์ รักษา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงวิไลรัตน์ อินขำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงสุชาวดี ชาวสวน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงกัลยา สนองหงอก
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงรสริน การเพียร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๒๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เปรมสีมา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๒๙

เด็กหญิงปยธิดา อุสาห์รัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๓๐

เด็กหญิงณลินรัตน์ ทักษะเกรียงสิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงปภาวรินท์ กรุมรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๓๒

เด็กหญิงกาญจนา วงศ์สุวรรณ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๓๓

เด็กหญิงสุจินดา ปลอกประโดน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๓๔

เด็กหญิงสุพรรษา ลีประโดน
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๐๒๓๕

เด็กชายยศภัทร มณีเชษฐา
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๓๖

เด็กชายภานุเดช ปูดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๓๗

เด็กชายกรกฎ พยุครัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๓๘

เด็กชายอลงกรณ์ สุขม่วง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๓๙

เด็กชายรพีภัทร ทิพย์โสด
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๔๐

เด็กชายอุกกฤตษณ์ เรืองประโดน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๔๑

เด็กชายเกษม ไชยสุวรรณ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๔๒

เด็กชายคมกริช เรืองรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๔๓

เด็กชายณัฐกุล สีหาภาค
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๔๔

เด็กชายธนพล เศวตเศรณี
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๔๕

เด็กชายปญจพล อุสารัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๔๖

เด็กชายพีรวัส โสประโดน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๔๗

เด็กชายภานุภัทร ภักดีรัตนาชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๔๘

เด็กชายภริภัทร พรมทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๔๙

เด็กชายศุภกิจ ดิปญญา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๕๐

เด็กชายสุธีร์ ขจีฟา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร โขงจำพา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร เอียนรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๕๓

เด็กหญิงขนิษฐา อาญาเมือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๕๔

เด็กหญิงจรรพร รุ่งโรจน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๕๕

เด็กหญิงชลมณี รักษา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๕๖

เด็กหญิงทิวาพร สิทธิธรรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงธิติศิริ วงษ์หาเทพ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๕๘

เด็กหญิงนนท์วิจิตร เกตุชิต

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๕๙

เด็กหญิงนิราวรรณ แซ่โค้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงปทมา ชอบทวี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงปนปรีดา เกรัมย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงปาริชาติ โพธิดนัย

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงพลอยชมพู ทะบันหาร
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๖๔
เด็กหญิงพลอยประกายเพชร

นพคุณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๖๕

เด็กหญิงพิชชาภรย์ วิไสรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงวนัชพร วิรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๖๗

เด็กหญิงวริศรา พูนสังข์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๖๘

เด็กหญิงศุภรัตน์ วงศ์ษา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๖๙

เด็กหญิงศุภิสรา แสงนนท์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๐๒๗๐

เด็กหญิงสุพรรษา คอนรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๗๑

เด็กหญิงโสดา เกมกลาง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๗๒

เด็กหญิงอทิตยนันท์ กริดรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๗๓

เด็กหญิงอภิญญา ชารัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๗๔

เด็กหญิงสุรีพร ไชยมาตร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงโสรยา สัมฤทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๗๖

เด็กหญิงณชญาดา ไชยรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๗๗

เด็กหญิงอัญชลี พงษ์ภมร
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๗๘

เด็กหญิงพรธีรา คืนรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๗๙

เด็กหญิงมินรดา ดวงวรรณา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ ชิดรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงสาริศา กลิงรัมย์

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๘๒

เด็กหญิงรัตนวรรณ แก้วศรีใส
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๘๓

เด็กหญิงสุภัสสร เทียนรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๘๔

เด็กหญิงกานต์ธีรา บุญนาค
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๘๕

เด็กหญิงจุฑามาศ นิลนนท์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงสุรีมาศ วิญญารัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๘๗

เด็กชายวันเทพ เรือทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๘๘

เด็กชายเทพพิทักษ์ ปะลุวันรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๘๙

เด็กชายธนกร กิติศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๙๐

เด็กชายตะวัน อาญาเมือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๙๑

เด็กหญิงวรรณพร ศรีสิทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงพัชราภา เรืองไพศาล
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๙๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีษะบุตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ แผ้วพลสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วนาค
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๙๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เจริญสุข
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๙๗

เด็กหญิงสโรชา กิชะรัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๙๘

เด็กหญิงนิตยา สังฆจาย
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๒๙๙

เด็กชายเตชพัฒน์ ครุภัณฑ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ ขนิตฐารัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๐๑

เด็กชายพลวัฒน์ แผ้วพลสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๐๒

เด็กชายธนารัตน์ กลันประโคน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๐๓

เด็กชายธนพล ราชสีมา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๐๔

เด็กชายทรงพล แกมรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๐๕

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญเอนก
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๐๖

เด็กชายอนุวัช ชนัดรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ วิจิรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๐๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ เกริงรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๐๙

เด็กหญิงนิภาพร วังยาว
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๑๐

เด็กชายธรรมนูญ พลอยรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๑๑

เด็กชายจิรานุวัฒน์ สมบูรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๑๒

เด็กชายอาทิตย์ เชียงค้าย
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงสาธิตา ไชยศรีรัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงนิชาภา ขวัญรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๑๕

เด็กหญิงวิยดา ไทยารัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๑๖

เด็กชายชูชีพ การเพียร
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๑๗

เด็กหญิงวิชุดา อาญาเมือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๑๘

เด็กชายเอแล่น ยอร์เกนเช่น
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๑๙

เด็กชายนิรัติศักดิ

์

อุดมแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๒๐

เด็กหญิงแพรวรรณ เรืองรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๒๑

เด็กหญิงพันทิพย์ เรืองพันทิพย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๒๒

เด็กหญิงชลชิชา พรวศินสรรค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๒๓

เด็กหญิงบุญสิตา พระชุมรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๒๔

เด็กหญิงจิรภิญญา จงรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๒๕

เด็กหญิงกนกพร ปลอบรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๒๖

เด็กหญิงยาใจ อาญาเมือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๒๗

เด็กหญิงอาทิตตยา เข็มประโคน
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๒๘

เด็กหญิงสโรชา ขว่างรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๒๙

เด็กหญิงเสริมสุณีย์ กระสุนรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๓๐

เด็กชายอิทขิกร ขรรมนิยม
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๓๑

เด็กชายณัฐพล หยิบกระโทก
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๓๒

เด็กชายพีรวัฒน์ จารึดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๓๓

เด็กชายทศพล สุทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๓๔

เด็กชายวรีพัฒน์ ทิพย์อักษร
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๓๕

เด็กชายสุรี กฤกรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๓๖

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

นะโรรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๓๗

เด็กชายวีระ สิงทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๓๘

เด็กชายจิระศักดิ

์

จันทม้น
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๓๙

เด็กชายราชันย์ สุวรรณแสนทวี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๔๐

เด็กหญิงลักขณา กริรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๔๑

เด็กชายเทวฤทธิ

์

บุญคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๔๒

เด็กชายวรภัทร เชียงรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงกรกช พรรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๔๔

เด็กหญิงภาวิตา เหวยรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๔๕

เด็กหญิงวาริณ ชุมหิรัญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๔๖

เด็กชายเจษฎา เกรินรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๔๗

เด็กหญิงสุพัตรา พืชทองลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๔๘

เด็กชายศรายุท ฉะโงกรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๔๙

เด็กชายจักพรรดิ บูชาอินทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๕๐

เด็กหญิงมนทกานต์ นิลนนท์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๕๑

เด็กชายนรินทร์ โกรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๕๒

เด็กชายกฤษดา ปนคุ้ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๕๓

เด็กชายกฤษดากร สมอินทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๕๔

เด็กชายภูวดล จันบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงพีรดา บุญรอดรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงสุนันทา กำลังมาก
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงสุกัลญา มีมุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๕๘

เด็กชายศราวุฒิ ดวงประโคน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๕๙

เด็กหญิงกรกนก เชือรัมย์

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงสุภัทราพร กอยรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงพนิดา กุลวงศ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๖๒

เด็กชายนราธร นะโรรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิเชียรรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๖๔

เด็กหญิงอริชา ปญญารัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๖๕

เด็กหญิงภัทรธิดา วงษ์แก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๖๖

เด็กหญิงสุจิรา พล้าหาญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๖๗

เด็กหญิงรักษิณา สุทธิ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๖๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา ยอดแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๖๙

เด็กหญิงสุนิศา กองเพ็ชร
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๗๐

เด็กหญิงวาสนา เกลาเกลียง

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงปยะวรรณ คุ้มจุ้ย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๗๒
เด็กหญิงกาญจนรักน์ เชาอ์ประโคน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๗๓

เด็กชายทศพล แสนจินดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๗๔

เด็กชายธีรยุทธิ

์

พลอยรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๗๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มาวิเศษ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๗๖

เด็กชายจักรพันธ์ ชุมหิรัญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๗๗

เด็กชายกิตติคุณ ธันวัง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๗๘

เด็กชายเจษฎา เมยประโคน
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๗๙

เด็กชายอรรถพล นครชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๘๐

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ จีนเกา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๘๑

เด็กชายผศมงคล เพ็งศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๘๒

เด็กชายธานี จะแรมรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๘๓

เด็กชายศิวรากรณ์ อุตตม์สิริโสภณ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๘๔

เด็กชายพีรรัตน์ จันทร์มูล
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๘๕

นางสาวจุรีมาศ จันทร์แก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๘๖

นายจำเนียร พินิจ
๒๘/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๘๗

นายชวลิต ชะลุนรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๘๘

นางชัชฎา ผู้มีสัตย์
๒๓/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๘๙

นายพิเชษฐ ขุนแก้วเมือง
๐๘/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๙๐

นายสถิตย์ เชือมาก

้

๒๒/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๙๑

นายสมพงษ์ เต็นรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๙๒

นายอรรคเดช คงลี
๑๔/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๙๓

นายอวน ชะสนรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงกนกพร บุตรศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา คมขำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงจันทร์เจ้า กลมเกลียว
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ กันหานุ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงจีรนันท์ วงค์เมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงจีระนันท์ วาจามัน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๐๐

เด็กชายชัยรัตน์ ตะวันหะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงณัฐสุดา ชูคะรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๐๒

เด็กชายธีรภัทร คะเรรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๐๓

เด็กชายธีรเดช ลำเภา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๐๔

เด็กหญิงนำริน ม่วงมุลตรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๐๕

เด็กชายบัณฑิต เบ้านาค
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๐๖

เด็กชายบุญส่ง สุทธิ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๐๗

เด็กหญิงปราริฉัตร เปนรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๐๘

เด็กชายพงศกร กะชิรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๐๙

เด็กหญิงพิมพิศา อาญาเมือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๑๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ชำนิมาศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๑๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุขสงวน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงมณธิรา อาญาเมือง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๑๓

เด็กหญิงวรรณิดา ยิงดี

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๑๔

เด็กหญิงวรวรรณ จันสิงคะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๑๕

เด็กชายศักรินทร์ วงศ์สายสิทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๑๖

เด็กหญิงสายทอง ขุนนาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงสาวิตรี คู่โนรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๑๘

เด็กหญิงสิริจันทร์ กิมรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา เจริญยิง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๒๐

เด็กหญิงสุชาดา อ่อนสมสวย
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงสุนิษา กองมงคล
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๒๒

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

นราชรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงอรวรรณ การัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงอรอนงค์ ดวงศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๒๕

เด็กหญิงอารียา คำชุ่ม
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๒๖

เด็กหญิงอิฐธิดา แสนกล้า
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๒๗

เด็กชายเจษฏา ทนเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ บุญงามขำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๒๙

เด็กหญิงเพ็ญจิตร เนือแก้ว

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๓๐

เด็กหญิงเรืองรอง เกษรชืน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๓๑

เด็กชายแสนศักดิ

์

มาลัยทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๓๒

เด็กหญิงตะวันฉาย นะรายรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๓๓

เด็กหญิงปวีณา กะเสมรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๓๔

เด็กชายพันกรณ์ ตาริเทพ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๓๕

เด็กหญิงพิรญาณ์ สินตา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๓๖

เด็กหญิงศรีจันทร์ สุขสมเลิศ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๓๗

เด็กชายอติชาติ วงชมภู
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๓๘

เด็กชายอนุชา คิดงาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๓๙

เด็กหญิงโยษิตา จันทร์ประโคน
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๔๐

นางสาวกรกนก บุตรศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๔๑

เด็กชายก้องภพ มิทลาวงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๔๒

เด็กชายนิกร อักษรณรงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๔๓

เด็กหญิงปรารถนา โสประโคน
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๔๔

ไม่ทราบปราโมทย์ โสภา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๔๕

เด็กหญิงวนิดา ประเสริฐศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงวรรณา เอติญัติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๔๗

นางสาวสุนิดา พิเรมรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๔๘

เด็กชายสุริชัย แก้วมูล

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๔๙
นางสาวเบญจมาภรณ์

บุราณสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๕๐

นายกิตติกร โพธิรส

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๕๑

นายปณวัฒน์ จริตรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๕๒

นายสุธาทิพย์ โกติรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๕๓

นายสุนิตา ลุนสำโรง
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๕๔

นายสุวนันท์ อาญาเมือง
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๕๕

นายเกรียงไกร น้อยนันต๊ะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๕๖

นายทวี พาเพ็ชร
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๕๗

นางสาวนภัสศรณ์ วงศ์ศักดิศรี

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๕๘

นายพัชรา ศูนย์วงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๕๙

นายกรณ์ดนัย ศรีแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๖๐

เด็กชายจักรี ทองเงิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ช้างโคกสูง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๖๒

เด็กหญิงญาณิกา
ชีวประทานเกียรติ ๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๖๓

เด็กหญิงณัฐสุดา โบวิเชียร
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๖๔

เด็กชายธีรภัทร์ บางผึง

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๖๕

เด็กหญิงนัฐธิชา อ้นใจเอือ

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๖๖

เด็กชายบุญรอด จุฬามณี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๖๗

เด็กหญิงปนัดดา โวะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๖๘

เด็กชายปรเมศ เกาะรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๖๙

เด็กชายพริษฐ์ภูมิ เรืองชาย
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๗๐

เด็กชายพลภัทร ศิลารัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๗๑

เด็กชายพิพัฒน์ เจริญรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๗๒

เด็กชายพีระพงศ์ โกติรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๗๓

เด็กชายภูธเนศ เขียวรัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๗๔

เด็กชายมงคล ขิวารัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๗๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ กิจประชา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๗๖

เด็กหญิงรัตนาพร สยามประโคน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๗๗

เด็กชายรุ่งเพชร คะเลรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๗๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ แซ่ซิม

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๗๙

เด็กหญิงวาสนา ศิริวงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๘๐

เด็กหญิงวิภาศิรี สกุลรัตน์ภิรมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๘๑

เด็กชายศุภวิชญ์ สุวรรณิกร
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๘๒

เด็กชายสิทธิชัย ชะนะทเล
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๘๓

เด็กหญิงสุชาดา ชะนะทเล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๘๔

เด็กหญิงสุวรรณา นวลสาร
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๘๕

เด็กหญิงอภิญญา ขะเจียรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๘๖

เด็กหญิงอัจฉรา พ่วงกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๘๗

เด็กชายอัมรินทร์ สิงห์โตคีรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงเกศสุรีย์ พูลสิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๘๙

เด็กชายปาณชัย ขะเรรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๙๐

เด็กหญิงพรรพัสสา ศรีดารักษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๙๑

เด็กชายพีรภัทร ชัยสนาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๙๒

เด็กหญิงสุทธิดา ช้างโคกสูง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๙๓

เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ สวัสดิสุข

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๙๔

เด็กหญิงแพรวา ประโลมรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๙๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ขอนรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๙๖

เด็กหญิงบัวตอง ทองอินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๙๗

เด็กชายโกวิท สุระวิชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงโสรยา ตราชู
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๔๙๙

เด็กหญิงช่อฟา สารรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๐๐

เด็กหญิงณัฐณิชา พิสเพ็ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๐๑

เด็กชายทวีชัย จันทร์สี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๐๒

เด็กชายธนัชพล ทองงาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๐๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ธรรมนิยม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๐๔

เด็กหญิงภัทราวดี สุขเสริม
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๐๕

เด็กหญิงลลิตา พูนนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๐๖

เด็กชายศศิกร ปญญารัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๐๗

เด็กหญิงศศิธร แสนยศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๐๘

เด็กหญิงอริสรา โคตรเสนา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๐๙

เด็กชายกมล พยุครัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๑๐

เด็กหญิงจุฑามณี ประเสริฐศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงณัชชา มาประโคน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๑๒

เด็กชายณัฐพงษ์ บรรดิษฐ์รัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๑๓

เด็กชายทักษิณ เวฬุวนารักษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงทิฆัมพร บำรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๑๕

เด็กหญิงบุษยมาส นุชผักแว่น

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ วิชาพูล
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๑๗

เด็กชายอำนาจ ชินบุตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๑๘

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

ตระการจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๑๙

เด็กชายกฤษฏา สมใจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๒๐

เด็กชายพีรภัทร ขวัญรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๒๑

เด็กชายภาณุพงศ์ หวานเขียง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๒๒

เด็กชายเอกพจน์ สังคะโห
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๒๓

เด็กชายชลธาร จุฬามณี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๒๔

เด็กหญิงธิรดา เดชารัมย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๒๕

เด็กชายพรมศักดิ

์

หลักทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๒๖

เด็กชายรัชชานนท์ ยอดโต
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๒๗

เด็กหญิงวารุณี พรมสุรินทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๒๘

เด็กหญิงวิชญาดา สุคนธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๒๙

เด็กหญิงอรอุมา แสนสนิท
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๓๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เดชารัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๓๑

เด็กหญิงจิราพร เดชารัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๓๒

เด็กชายชัยมงคล รุ่งเรือง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๓๓

เด็กหญิงณัฐธิชา โขงรัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๓๔

เด็กชายศุภวัฒน์ ศรีโรจน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๓๕

เด็กชายสกล บูระศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๓๖

เด็กหญิงสิดาพร แซมรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๓๗

เด็กชายอนุวัฒน์ นามเสนา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๓๘

เด็กชายอมรเทพ บุญตัง

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๓๙

เด็กชายอรรถชัย ดงพงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๔๐

เด็กหญิงอริศรา แสนสนิท
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงทิฟฟานี

่

ลีลาวิวัฒนา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๔๒

เด็กชายนภัสพงษ์ คะเรรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๔๓

เด็กชายรพีพัฒน์ หนองบัว
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๔๔

เด็กหญิงรัตนา โสภา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ ทบวงศ์ศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๔๖

เด็กชายวีรวุฒิ ดีสะท้าน
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๔๗

เด็กหญิงสายพิน วิเวก
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๔๘

นายทิพากร ฆาราวาท
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๔๙

เด็กชายธีรวัฒน์ หนองบัว
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๕๐

เด็กหญิงกนกวรรณ เข็มรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๕๑

เด็กหญิงกมลพรรณ บ่วงรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๕๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กุสะรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๕๓

เด็กหญิงกิงกมล

่

ชาวนา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงจิรนันท์ สมสมาน
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงจิรภัทร์ การรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๕๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หาสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๕๗

เด็กหญิงชลธิชา ทองใบ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๕๘

เด็กหญิงชลธิชา ปูนรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๕๙

เด็กหญิงชลธิชา เจือจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๖๐

เด็กชายชิติพัทธ์ จะนันท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๖๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียมรัมย์

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๖๒

เด็กหญิงญานิศา โพธิศรีดี

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๖๓

เด็กหญิงฐานิดา คำปลิว
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๖๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ อุ่นรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๖๕

เด็กหญิงฑิตยา เจือจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๖๖

เด็กหญิงณัฐชนัน ยามประโคน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๖๗

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญทัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๖๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ คะทดรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๖๙

เด็กหญิงณัฐวิภา อะรัญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ไอคอนรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๗๑

เด็กหญิงดวงกมล ปะโนรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๗๒

เด็กหญิงทัศนีย์ อารมรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๗๓

เด็กหญิงธมลวรรณ เอียนรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๗๔

เด็กหญิงธัญญา ทองขาว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๗๕

เด็กหญิงธิติสุดา พรหมบุตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๗๖

เด็กหญิงธิมาภรณ์ เภสัชชา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๗๗

เด็กหญิงนงนภัส แก้วเชียงหวาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๗๘

เด็กชายนราธิป คำตัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๗๙

เด็กหญิงนันทมนต์ บาลรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๘๐

เด็กหญิงนับฑาลี แฉ่งเจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๘๑

เด็กหญิงนิราวรรณ ประนมรัมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๘๒

เด็กหญิงนุชจรี ปะรินรัมย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงบุษบา โต๊ะสิงห์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๘๔

เด็กหญิงปวีณา วงค์ษา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๘๕

เด็กหญิงปวีร์ธิดา พูลสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๘๖

เด็กหญิงปานศิริ อาศัยนำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๘๗

เด็กหญิงปยนันท์ โอกรุงรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๘๘

เด็กหญิงพณิชพัฒน์ วงศ์เทศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๘๙

เด็กหญิงพรชิตา ปุลันรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๙๐

เด็กหญิงพรทิพย์ วิเลิศรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๙๑

เด็กชายพัสกร สมพรจินตนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๙๒

เด็กหญิงพิยดา ด่วนรับรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๙๓

เด็กหญิงพิรภา ปลดรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๙๔

เด็กหญิงพีรญา มาศรักษา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๙๕

เด็กหญิงพีรดา เจริญรักษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๙๖

เด็กหญิงภัณฑิรา อะรัญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๙๗

เด็กหญิงภัทรลาภา ธานีวรรณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๙๘

เด็กชายภาณุพงศ์ มลทองหลาง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๕๙๙

เด็กหญิงมานิตา ศิลาแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๐๐

เด็กหญิงมินันญา เจริญรักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๐๑

นายวงศพัทธ์ อามาตย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๐๒

เด็กหญิงวรรณภา เลียงกาทิพย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๐๓

เด็กหญิงวรรณวิษา แปลกรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๐๔

เด็กหญิงวรรณษา ชารัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๐๕

เด็กหญิงวรัทยา เดชพรมรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๐๖

เด็กหญิงวราภรณ์ วิบุญอัด
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๐๗

เด็กหญิงวราลี
โฆษิตอัมพรเสนีย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๐๘

เด็กหญิงวันวิสา โพธิวัง

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๐๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ ปรุสรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๑๐

เด็กหญิงวิภาวรรณ วงเวียน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๑๑

เด็กหญิงศนิดา แสวงนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๑๒

เด็กชายศราวุฒิ ดวงศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ปดรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๑๔

เด็กหญิงศศินา บุญโสม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๑๕

เด็กชายศิวกร เรียบร้อย
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๑๖

เด็กชายศุภกิจ ปรีชารัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๑๗

เด็กหญิงศุภมาศ แสนบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๑๘

เด็กหญิงศุภานิช ไอคอนรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๑๙

เด็กชายสรวิศ ตาเมืองมูล
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๒๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เหลารินทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงสาวิณี ตะวันหะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๒๒

เด็กหญิงสาวิตรี อะรัญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๒๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ สวัสดีลาภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา พิมานรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๒๕

เด็กหญิงสุจิตรา รวมธรรม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๒๖

เด็กหญิงสุชาดา บุญอำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๒๗

เด็กหญิงสุชาดา เลขะวัฒนะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ จีนเกา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ รักสงบ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๓๐

เด็กหญิงสุธิมา สำเร็จรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๓๑

เด็กชายสุนทร สมสวย
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๓๒

เด็กหญิงสุนิสา จิตรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๓๓

เด็กหญิงสุพรรษา คะเรรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๓๔

เด็กหญิงสุภัสรา สงวนพวก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๓๕

เด็กชายสุวรรณวัฒ คำพงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๓๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

อรรคสังข์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๓๗

เด็กชายอนันต์ บรรพลา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๓๘

เด็กหญิงอภัสรา ดำริห์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๓๙

เด็กชายอภิวิชญ์ ลีประโคน
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงอมรประภา ลำเลิศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๔๑

เด็กหญิงอมรา พิมพ์อักษร
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงอรนิภา เพ็งประจญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงอรปรียา กริดรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงอรสา เมืองจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๔๕

เด็กหญิงอรอนงค์ บุรินรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๔๖

เด็กหญิงอรุณี อะรัญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๔๗

เด็กชายอัครเดช คุณอยู่
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๔๘

เด็กหญิงอัจฉรา ปลัดศรีช่วย
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๔๙

เด็กชายอัษฎาวุธ รักษา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงอาทิตติยา เพียสังกะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๕๑

เด็กชายอิงครัตน์ ปมรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๕๒

เด็กหญิงอุราภรณ์ บวรรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๕๓

เด็กหญิงเกสร วงเวียน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงเปรมสินีย์ สมนาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดัดถุยาวัตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุ้งทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๕๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ ผาบุตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๕๘

เด็กหญิงจันทิกา พอกพูน
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงจิราพัชร อุ้มรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ ตังประโคน

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงจิราภา สลับศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๖๒

เด็กหญิงจิรารัตน์ นิลงาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ บูรณะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๖๔

เด็กหญิงณัฐพร ดีประสิทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๖๕

เด็กหญิงดวงฤทัย ยังยืน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๖๖

เด็กหญิงนฤมล อาจทวีกุล
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงนัฐกานต์ สร้อยโชค
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๖๘

เด็กหญิงนันทชา ประณีตรัมย์
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๖๙

เด็กชายนิธิศ มัยสนิท

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงบัวแก้ว เอการัมย์
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๗๑

เด็กหญิงบุศรา เจริญรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๗๒

เด็กหญิงบุษราพร จำลองชาติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๗๓

เด็กชายปฏิมากร ประรุมรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๗๔

เด็กหญิงพันธ์กวี พิศเพ็ง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๗๕

เด็กหญิงพิยดา กมล
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๗๖

เด็กหญิงภาสิณี ทองจัตุ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงมานิสา ศรีหย่อง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงมาริสา จุบรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๗๙

เด็กหญิงมินตรา เจือจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๘๐

เด็กหญิงระพีพรรณ บุญสด
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๘๑

เด็กหญิงลักขณา สุขจิตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๘๒

เด็กหญิงลักษิกา บุญรอดรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงวรรณิษา ไชโย ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๘๔

เด็กชายวัชรากร ประเสริฐศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๘๕

เด็กชายวัชรินทร์ โสนาคา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๘๖

เด็กหญิงวิภาพร ทนนศักดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๘๗

เด็กชายวีระวัฒน์ ประวรรณรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๘๘

เด็กหญิงศศิกานต์ จวนชัยภูมิ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๘๙

เด็กหญิงศศิธร บุตรราช
๒๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๙๐

เด็กหญิงศิริทรัพย์ พ่อค้าไทย
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๙๑

เด็กหญิงศิริพร มะลิวรรณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๙๒

เด็กชายศิรเทพ ตู้คำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๙๓

เด็กชายศุภชัย อักษรศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๙๔

เด็กชายศุมงคล ชาญชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๙๕

เด็กหญิงสุทธิดา หอยมุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๙๖

เด็กชายสุทิตย์ บุตรธิยากลัด
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงสุนิสา นาประโคน
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๙๘

เด็กหญิงสุพิศรา สุดตาชาติ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๖๙๙

เด็กหญิงอนิศา ปะทะรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๐๐

เด็กหญิงอนุสรา ปริมรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๐๑

เด็กชายอภิธาดา รอบแคว้น

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๐๒

เด็กหญิงอลิษา โรมรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๐๓

เด็กชายอัษฎาวุธ ไชยโย
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๐๔

เด็กหญิงอารยา บุญภูมิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๐๕

เด็กหญิงอารายา ผมพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๐๖

เด็กชายเกริกไกร ศาสนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๐๗

เด็กชายเกรียงไกร ศาสนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๐๘

เด็กหญิงเบญจมาศ พุทธาสมศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๐๙
เด็กชายเพชรภูตะวัน เอียมรัมย์

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๑๐

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ทองใบ
๑๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๑๑

เด็กหญิงแก้วตา บรรเทิงใจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๑๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ไชโย
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๑๓

เด็กชายกฤษดา เหมือนใจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๑๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๑๕

เด็กหญิงกาญจนา ปะทะรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๑๖

เด็กชายกิตติกร อาจบำรุง
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๑๗

เด็กหญิงกิตติพร กินดุก
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เชียงค้าย
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๑๙

เด็กหญิงจรัญญา บำรุงแคว้น
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๒๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา แซ่เตีย
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๒๑

เด็กหญิงจารุวรรณ พุดสี
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๒๒

เด็กชายจิตติภูมิ ประโลมรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๒๓

เด็กชายชาญชัย แก่นรัมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๒๔

เด็กชายฐานทัพ บุรินรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๒๕

เด็กชายณัฐกาน นาคโต
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๒๖

เด็กชายณัฐนนท์ สุพรม
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๒๗

เด็กชายณัฐพงศ์ รพิตระกูล
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สุโพธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๒๙

เด็กชายธงชัย ศรีสถิตพร
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๓๐

เด็กชายธนวินทร์ เสือปรางค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๓๑

เด็กชายธนะชัย เบียนรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๓๒

เด็กชายธัชชัย แสงรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๓๓

เด็กหญิงธัญนิจ สุทธิประภา
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๓๔

เด็กชายธีรภัทร เคล้าไหม
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๓๕

เด็กชายธีรวัฒน์ นันทวัตร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๓๖

เด็กชายธีรวุฒิ ผูกพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๓๗

เด็กชายนันทวุฒิ บุรินรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๓๘

นายนิติภูมิ ชาอุ่น
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๓๙

เด็กชายบุญพิทักษ์ อนันต์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๔๐

เด็กชายปุระชัย บัตรรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๔๑

เด็กชายภคภูมิ พูลผล
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๔๒

เด็กชายภัทรพงษ์ วงเวียน
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๔๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ โสนาคา
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๔๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ไชยโย

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๔๕

เด็กหญิงลักขณา จะปนครบุรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๔๖

เด็กชายวสุธร อุไรมาลย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๔๗

เด็กชายวัชรินทร์ มารรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๔๘

เด็กชายวิทยา โรจน์ตา
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๔๙

เด็กชายวีรชัย กุลพินิจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปลิงกระโทก
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงสุนิสา ปนคุ้ม
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๕๒

เด็กชายสุภชัย ดวงจันทร์แจ่ม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๕๓

เด็กชายสุวิทย์ ปลงรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงอรทัย เจียงรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๕๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ปราบรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๕๖

เด็กชายเกรียงไกร บูชาพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๕๗

เด็กชายไกรสร วงกลม
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงจันจิราพร อรัญ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๕๙

เด็กชายณัฐพล กระแจะจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๖๐

เด็กหญิงธาริกา โรมรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๖๑

เด็กชายพงศกร สุขทัศน์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๖๒

เด็กชายพลกฤษณ์ อะรัญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๖๓

เด็กหญิงรัตนากร อะรัญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงวิไลพร อุ้ยรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พิมพ์บึง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๖๖

เด็กชายศุทธสิน สุดแสงจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงอัจฉรา อินพิทักษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๖๘

เด็กชายธีรชาติ วงค์สุวรรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๖๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำสัตย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๗๐

เด็กชายชนิสร อิวรัมย์

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วกล้า

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงบัณฑิตา อำพรรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๗๓

เด็กหญิงบัณณรส มงคลรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๗๔

เด็กหญิงปณิดา อินสันเทียะ

๊

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๗๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญยงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๗๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สิงห์โตเพชร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๗๗

เด็กหญิงรุจิลาภา ชืนชม

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๗๘

เด็กชายอมรเทพ แปลกรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๗๙

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

อับสีรัมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๘๐

เด็กหญิงเทวิกา เนตรประโคน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๘๑

เด็กชายบัณฑิต ปลงรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๘๒

เด็กหญิงอิศราภรณ์ ก่อแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๘๓

เด็กหญิงนุชนารถ สนองเดช
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๘๔

เด็กหญิงบุษราคัม เมนารักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๘๕

เด็กชายภัทรศิลป รังอรุณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๘๖

เด็กชายภูสิน มาลาดาษ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๘๗

เด็กชายวรปรัชญ์ มาประโคน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๘๘

เด็กชายสรวิชญ์ ชิดรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๘๙

เด็กชายสรสิช เนืองยูร
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๙๐

เด็กหญิงสุพรรณา กิรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๙๑

เด็กชายธนาวุฒิ เภารัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๙๒

เด็กชายธวัชชัย อัปสีรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๙๓

เด็กชายนิพนธ์ ศรีรักษา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๙๔

เด็กหญิงลดา ยงใหญ่
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๙๕

เด็กชายวรากร ถะเกิงสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๙๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

ยาวะรัมย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงสุภิสรา ภูส่งศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงสุรีย์พร อำพรรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๗๙๙

เด็กชายเอกภพ สารีบุตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงกฤษณา คำงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๐๑

เด็กหญิงกาญจนา กาละสีรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๐๒

เด็กหญิงฐานวีร์ ประทุมทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๐๓

เด็กหญิงณัฐธิชา จำปาทอง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๐๔

เด็กชายณัฐพล นวลเขียว
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๐๕

เด็กชายธนภัทร์ ซ่อนกลิน

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๐๖

เด็กหญิงนำทิพย์ อะรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๐๗

เด็กหญิงบุญสิตา บุญครอง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๐๘

เด็กหญิงบุญสิตา เจียกรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๐๙

เด็กชายปฏิภาณ สีประทุม
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๑๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ ไชยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๑๑

เด็กหญิงรจนกร สำอางค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงวิศัลยา บุญครอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๑๓

เด็กชายวุฒิชัย แสนเสนา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๑๔

เด็กชายศุภโชค สองประโคน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงอารยา ไกรเสือ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๑๖

เด็กชายเฉลิมพล บุญหนัก
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๑๗

เด็กชายชาติภูมิ มานุจำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๑๘

เด็กชายชิษณุชา กอนไธสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๑๙

เด็กชายทิวากร ดาเดช
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๒๐

เด็กชายทิวากร บำรุงแคว้น
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๒๑

เด็กหญิงธนพร บุบผาโภชน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงธาลิณี ซ่อนกลิน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๒๓

เด็กชายธเนศ เสาร์ทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๒๔

เด็กชายนฤเบศ สร้อยงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๒๕

เด็กชายประวิทย์ อิมรัมย์

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๒๖

เด็กชายภูวนาถ ลักษร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๒๗

เด็กชายมานะศักดิ

์

ภูมิภักดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงวิลาวรรณ เพ็ชรวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๒๙

เด็กชายวีระภัทร์ วงสุวรรณ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงศิริวรรณ เจริญรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๓๑

เด็กหญิงสริตา สุขตาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๓๒

เด็กหญิงสายฝน อะรัญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๓๓

เด็กหญิงสุขสมพร เงินล้วน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๓๔

เด็กชายสุรพล บุญครอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๓๕

เด็กชายอภิรักษ์ แว่นฟา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๓๖

เด็กหญิงอรพินทุ์ สัตโรจน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๓๗

เด็กหญิงอรรถพร เพ็ชรเลิศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๓๘

เด็กชายโกมินทร์ บุญหนัก

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๓๙

เด็กชายกฤษณะ วงค์เมือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๔๐

เด็กชายกันต์ธร สีชมภู
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงจงกล นรินรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๔๒

เด็กหญิงชนัญญา โสนาคา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๔๓

เด็กชายชัยชนะ อรัญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๔๔

เด็กชายชัยพิชิต อรัญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โสนาคา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๔๖

เด็กชายณฤดล แก้วหอม
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๔๗

เด็กหญิงณัฐนรี ลีประโคน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๔๘

เด็กชายทยากร โกมุท
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๔๙

เด็กหญิงปณิตา คงทน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงพัชราภา ดาทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๕๑

เด็กหญิงพัชรี การัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๕๒

เด็กชายพีรยุทธ สร้อยเสน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๕๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สาริยา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงภาวิณี สุวรรณหงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๕๕

เด็กชายรักษ์ชาติ ดาร์ลิงตัน
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๕๖

เด็กชายฤทธิตชัย

์

ยาเพ็ชร
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๕๗

เด็กหญิงวาสิตฐี วัชรกร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๕๘

เด็กหญิงศิริประภา แก้วประสงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๕๙

เด็กหญิงศิริพร ทองสุด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๖๐

เด็กชายสันติชัย มานุจำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงอังคณา อะโรคา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงเจนจิรา พรมทองพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงเจนจิรา อุทรักษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๖๔

เด็กชายเจษฎา เจนขนบ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๖๕

เด็กชายดนัย ศรีชมพู

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๖๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

อะโรคา
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงชลธิชา ซือจริงรักษ์วาจา

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๖๘

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ รืนรส

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๖๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ สีชมภู
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๗๐

เด็กหญิงปยภรณ์ เอียมรัมย์

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๗๑

เด็กชายฤทธิรงค์ ฝางคำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๗๒

เด็กหญิงศรีอัมพร ปลอมรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ นรินรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๗๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เจนขนบ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๗๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ หอมกระโทก
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๗๖

เด็กชายอลงกรณ์ โต๊ะงาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๗๗

เด็กชายคมกริช ดอนไพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๗๘

เด็กชายทณิต แสงรัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๗๙

เด็กชายธีรภัทร สอนประโคน
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๘๐

เด็กหญิงบัณทิตา ทองสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๘๑

เด็กชายพงศกร สร้อยเสน
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงพรรษา หวาวิสัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๘๓

เด็กหญิงภาวณี สุขตาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๘๔

เด็กชายระพีพัฒน์ บุญมี
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๘๕

เด็กชายราชันณ์ นรินรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงวีนัสรา เสาร์ทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๘๗

เด็กชายวีระพล เพชรนาท
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๘๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สุดแสงจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๘๙

เด็กหญิงสุชาดา สอดกระโทก
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๙๐

เด็กชายอานนท์ นะรินรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๙๑

เด็กชายเมธี ศรีวิชัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๙๒

เด็กชายกฤตเมธ มีสัตธรรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๙๓

เด็กชายณัฐพล อิมรัมย์

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๙๔

เด็กชายทวีสิทธิ

์

เจริญยิง

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๙๕

เด็กชายธนากร อักษรณรงค์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ใจ แสงรัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงศิลารัตน์ กาสาพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงสุรัตนา ทวีวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๘๙๙

เด็กชายธนพัฒน์ อะรัญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๐๐

เด็กชายรัฐภูมิ อรัญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๐๑

เด็กหญิงรัตนาวลี อะรัญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๐๒

เด็กชายศรีสุข สมานใจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๐๓

เด็กชายสหรัฐ ดวงจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๐๔

เด็กชายสุทธิพงศ์ โอทารัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๐๕

เด็กหญิงอริสรา อะรัญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๐๖

เด็กหญิงอาทิตยา อะรัญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๐๗

เด็กหญิงจารุวรรณ งามวิลัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๐๘

เด็กหญิงชมพูนุช งาคชสาร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๐๙

เด็กหญิงณัฐชา การเพียร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๑๐

เด็กหญิงณิชากร ปลอมรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๑๑

เด็กชายธนธรณ์ สุขศิริ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๑๒

เด็กหญิงธมลวรรณ กิมเชีย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๑๓

เด็กหญิงพิมพ์พร ปะทะรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๑๔

เด็กหญิงมุฑิตา อัมรัญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๑๕

เด็กหญิงขวัญข้าว แก้วก่อง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๑๖

เด็กชายจักรกฤษ เนียมกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๑๗

เด็กหญิงจุฑามาศ กิงวิชิต

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๑๘

เด็กชายนรงค์ มีสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๑๙

เด็กชายปฏิวัติ แปนสันเทียะ

๊

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงกชกร สุบินยัง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงจตุพร ไชยแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงจารุวรรณ แย้มประโคน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๒๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ภูจอมเดือน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๒๔

เด็กหญิงชัชรินทร์ ภูจอมเดือน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๒๕

เด็กหญิงฐิมาภร บุญยศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๒๖

เด็กชายมานพ จันทกลม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๒๗

เด็กหญิงอัจชรีญา คิมรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๒๘

เด็กหญิงอินทิรา สุภาสัจจ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงอุมารินทร์ อินทรีย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๓๐

เด็กชายชิตพล เขินไพร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงธารารัตน์ ศิลารัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๓๒

เด็กชายพิทักษ์ วิวาห์สุข
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๓๓

เด็กชายภัทรพล สุจิรัตน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงศิลปศุภา แก้วใส
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗ / ๘๔๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๓๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ โชติยา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๓๖

เด็กหญิงอโรชา พูลทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๓๗

นางสาวจีรินันท์ ศรีแย้มวงษ์ ๘/๑/๒๕๓๖
โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๓๘

นางดวงดาว กิงแก้ว

่

๑๐/๔/๒๕๒๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา
วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๓๙

นายสหรัฐ ครบุรี ๑/๑/๒๕๐๙
โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๔๐

นายสุริพงษ์ สีนาม
๑๓/๑๐/๒๕๒๐ โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๔๑

นายปยะพงศ์ บุญครอง
๑๓/๑/๒๕๓๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๔๒

นายแสน อำพรรัมย์ ๙/๓/๒๕๒๒
โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ธรรมประโคน
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๔๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอ๊ะรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๔๕

เด็กหญิงกัลศิตา บุญมี
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๔๖

เด็กหญิงขวัญชีวา เกิดรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๔๗

เด็กหญิงคัมร์ภิตา อรัญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๔๘

เด็กหญิงจิราพร ยอดหมวก

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ เหวารัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๕๐

เด็กชายชนะชัย แซ่จึง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๕๑

เด็กหญิงชนิกานต์ พันธกัน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๕๒

เด็กหญิงชมพูนุท โรมรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๕๓

เด็กชายณัฐวุติ เนืองกัลยา

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงตติตา อ่อนทองหลาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๕๕

เด็กหญิงถิรดา กลันประโคน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๕๖

เด็กชายธนากร เปนะนาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ จูมคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงธิวารัตน์ คำพันธุ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๕๙

เด็กชายนพดล กาสาพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๖๐

เด็กหญิงนริษา กะรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๖๑

เด็กหญิงนันทการ กิรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๖๒

เด็กหญิงบุษบา บุญยก
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๖๓

เด็กหญิงศุภาวดี อุพีรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๖๔

เด็กหญิงจิราพร กระสัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๖๕

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ กกประโคน
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นาครินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๖๗

เด็กชายตรีเพชร เกาะทองหลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๖๘

เด็กชายธนากร กิรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๖๙

เด็กชายธีรภัทร นวลพริง

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๗๐

เด็กหญิงนภัสสร ดวงจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๗๑

เด็กหญิงนลินี เจนขนบ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๗๒

เด็กหญิงนันธิญา คะรารัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๗๓

เด็กหญิงนำฝน จริตรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๗๔

เด็กหญิงบุษยมาศ แอะรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๗๕

เด็กชายบูรพา ปลดรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๗๖

เด็กหญิงปาริชาต นามโคตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๗๗

เด็กหญิงพรพิมล สิงห์โตเพชร
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๗๘

เด็กหญิงริญญาดา อรัญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๗๙

เด็กชายวัจน์กร กอยรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๘๐

เด็กหญิงวิลัยพร บุญรัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๘๑

เด็กหญิงศศิวรรณ ศรีจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๘๒

เด็กหญิงศิริวรรณ เอียมสำอางค์

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๘๓

เด็กหญิงสุทัตดา มาลาลำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๘๔

เด็กหญิงสุวิมล จันทร์ศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๘๕

เด็กหญิงอภิญญา คณะพิจารย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๘๖

เด็กชายอรรถพร อับสีรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๘๗

เด็กหญิงอรสา เพ็งแจ่ม
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๘๘

เด็กชายเจษฎา มาประโคน
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๘๙
เด็กชายเนตรณรินทร์ เฉลียวดีทัว

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๙๐

เด็กชายเอกราช โวนรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๙๑

เด็กชายโอลีเวอร์ ปเตอร์ฟรานซ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๙๒

เด็กชายกฤษฎา อำพรรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๙๓

เด็กหญิงจันทิมา ศรีทนต์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๙๔

เด็กหญิงธนาพร ทรงอยู่ดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงธัญญา อับสีรัมย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงปนัดดา อับสีรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๙๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ สวัสดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงวรรณวิสา ปามิ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๐๙๙๙

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีอำนาจ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๐๐

เด็กหญิงสุรดา ขำเลิศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๐๑

เด็กหญิงอรนุช แปลงดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๐๒

เด็กหญิงอรมณี เตียงจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๐๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ วงค์สุวรรณ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๐๔

เด็กชายจิรายุทธ เอียนรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๐๕

นายภูวัต อ่อนศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๐๖

นางสาวขวัญใจ สีชมพู
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๐๗

นางสาวนราทิพย์ บุรินรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๐๘

นางสาวสุพรรษา ขาดรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสองห้องพิทยาคม วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๐๙

เด็กชายวราวุฒิ จันทร์ประเสริฐ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๑๐

เด็กหญิงสุทธิดา อยู่รัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๑๑

เด็กหญิงอภิญญา พินิจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๑๒

เด็กหญิงอรอุมา เกตุหอม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๑๓

เด็กหญิงจันทร์ธิมา แจ่มใส
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๑๔

เด็กชายนิรภัฏ พะนัดรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๑๕

เด็กชายวัชระ คำชลธาร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๑๖

เด็กหญิงวันดี ขำโต
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๑๗

เด็กหญิงวันวิสาข์ อยู่รัมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๑๘

เด็กชายวิพัฒน์ สุทธิ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๑๙

เด็กหญิงอุษามณี โพธิสาร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๒๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ อุไรรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๒๑

เด็กหญิงพรธิวา ชัยระงับ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๒๒

เด็กหญิงวัชรินทร คะเรรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๒๓

เด็กหญิงวาสนา กอยรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๒๔

เด็กหญิงศศิธร ภูเงิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๒๕

เด็กหญิงศศินา แช่มรัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๒๖

เด็กหญิงสุกานดา เผนโคกสูง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๒๗

เด็กหญิงสุภาพร พินิจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๒๘

เด็กหญิงอมินตรา แจังสว่าง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๒๙

เด็กหญิงอารีญา โขงรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๓๐

เด็กหญิงเกวลิน สีโย
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๓๑
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ทิรอดรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๓๒

เด็กชายธีรภัทร์ จำเริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๓๓

เด็กหญิงนภาพร จุมปูโล
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๓๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยสวัสดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงลลนา มณีทูรย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๓๖

เด็กชายลัทธพล มณีทูรย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๓๗

เด็กชายสหรัฐ โยธะสาร

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๓๘

เด็กชายสิทธิพร ชะอำรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๓๙

เด็กชายสิริพัตน์ จารึกรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๔๐

เด็กหญิงสิลินทิพย์ สวัสดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๔๑

เด็กชายสืบวงค์ คำดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๔๒

เด็กชายสุทัศ ชัยณรงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๔๓

เด็กหญิงสุพัตรา กองไธสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงสุภาพร พินปรานี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงอริษา ยอดเท็ง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๔๖

เด็กหญิงเมทิตา ภูมิเรศสุนทร
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๔๗

เด็กชายโชคทวี ชัยนิด

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๔๘

เด็กชายจักรพันธ์ เดชสายบัว
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๔๙

เด็กชายทินกร สงวัลย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๕๐

นายธนากรณ์ เขียวอ่อน
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๕๑

เด็กหญิงนวรัตน์ เอกรักษา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงพฤกษา คำจาย
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงมาลิณี ศรีไพร
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงสุชาวดี แจ้งสว่าง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๕๕

เด็กชายกิตติภัฏ ศรีนาเครือ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๕๖

เด็กชายปยังกูร ทัศกิง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงรวิสรา โสขะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงศศิวรรณ สมนาค
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงสิตานันท์ บุญเต็ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไชยรินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๖๑

เด็กชายกลยุทธ บุญเพิม

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๖๒

เด็กชายจตุพล ตุ้มพิมาย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงจันจิรา เมืองโคตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๖๔

เด็กชายปรีดาศักดิ

์

แซ่อัง

๊

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๖๕

เด็กชายวิชัย ดีงาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๖๖

เด็กหญิงอรัญญา ดูรูปรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงเพชรรัตน์ บุญคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๖๘

เด็กหญิงวราภรณ์ แสนรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๖๙

เด็กหญิงกานต์ธีรา บูรณะกิติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๗๐

เด็กชายชัยมงคล พุทธวงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา เชิดรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๗๒

เด็กชายถนัดกิจ นันทพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๗๓

เด็กหญิงภาริณี อุตรา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๗๔

เด็กชายอาณัฐ นวลศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๗๕
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

รอบรู้
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๗๖

เด็กหญิงพัชราภา พรมมา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๗๗

เด็กชายวรรณภูมิ คะเรรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๗๘

เด็กหญิงศศิธร โสดา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๗๙

เด็กหญิงศุภกานต์ สืบสิงห์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๘๐

เด็กหญิงสริมน ศุภดิษฐ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๘๑

เด็กชายอภิโชติ เกาะรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๘๒

เด็กหญิงอรนรินทร์ อินทร์ศร
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๘๓

เด็กหญิงแพรวา เฟองบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงกิติญาภรณ์ กรัตพงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๘๕

เด็กชายคฑาเทพ เขียวรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๘๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

สืบสิงห์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๘๗

เด็กชายสหธรรม สีดา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๘๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วารมูลมี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๘๙

เด็กชายคนกริช ศุภดิษฐ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๙๐

เด็กชายจักรินทร์ อินกะสังข์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๙๑

เด็กชายจิรยุทธ สืบสิงห์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๙๒

เด็กหญิงสุทธิดา ศักดิสีเท้า

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงสุพัตรา สุภาพเพชร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำบาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๙๕

เด็กชายดำรงณ์ชัย ชัยมัง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงทองสมุทร ไตรผล
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๙๗

เด็กหญิงนฤมล ชดช้อย
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๙๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร สมหวัง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงจรัญญา เอียมสะอาด

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๐๐

เด็กหญิงนริศรา คล่องแคล่ว
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๐๑

เด็กหญิงปณิดา บุญเชิด
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงวรกานต์ พละวิชัย
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงอรณิชา มนุษย์ชาติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๐๔

เด็กชายประชานพ จันทร์ดากุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๐๕

เด็กชายภูวดล ก้านเกษ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๐๖

เด็กชายสันติภาพ ทำคำมูล
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๐๗

เด็กชายณัฐพล ตระกูล
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์ลักษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๐๙

เด็กชายนพรัตน์ คูรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒ / ๘๔๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๑๐

เด็กชายปนิธิ บำรุงสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๑๑

เด็กชายยุทธพงษ์ แก้วบุตรดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๑๒

เด็กชายศุภวัตร เอือเฟอ

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๑๓

เด็กชายคมกริช สะเทียนรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๑๔

เด็กชายธนากร ฉิมเกษ
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๑๕

เด็กชายพิสุทธิ

์

เอือเฟอ

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๑๖

เด็กชายชนันธร จิรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพลวง วัดบ้านพลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๑๗

เด็กหญิงศิริพัฒน์ หงษ์ทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดประชาสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขนิยม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดประชาสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๑๙

เด็กหญิงนันทิชา ปราศจาก
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดประชาสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๒๐
เด็กหญิงประกายมาศ

ผางสำเนียง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๒๑

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ตุ่นขาวมะดัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๒๒

เด็กหญิงศันสนีย์ จิรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กริดรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๒๔
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์

กริดรัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๒๕

เด็กหญิงจันทกานติ

์

กริดรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๒๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ กริดรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๒๗

เด็กชายอดิเทพ การเพียร
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๒๘

เด็กชายเทิดทูล กิมรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๒๙

เด็กชายกฤษดา วิเสรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๓๐

เด็กหญิงกาญจนา เมยประโคน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๓๑

เด็กหญิงคุณัญญา กริดรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๓๒

เด็กหญิงวรรณา ฝกจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๓๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ การเพียร
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๓๔

เด็กชายวุฒิชาติ กริดรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๓๕

เด็กชายศักดิธัช คนัยรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๓๖

เด็กชายโสภณวิชญ์ ไกรสะรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๓๗

เด็กชายคมกฤต ติมอนรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๓๘

เด็กชายจิตติพัฒน์ กรงรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๓๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ วันดารัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๔๐

เด็กชายณัฐดนัย ทิพย์ชะ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๔๑

เด็กชายณัฐพงษ์ คำวรรณะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๔๒

เด็กหญิงณัฐวดี อุสารัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บูชาอินทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๔๔

เด็กหญิงทัศนีย์ วิโสรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๔๕

เด็กชายธนวัต ดีดำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๔๖

เด็กชายธวัชชัย แก้วศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๔๗

เด็กชายธันวา ผ่องศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๔๘

เด็กหญิงนิภาดา หรบรรพ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๔๙

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ แก้วศรี
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๕๐

เด็กหญิงรวีโรจน์ กะซิรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๕๑

เด็กชายราชพฤกษ์ โพธิไทร

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๕๒

เด็กหญิงรุ่งนภา มณีกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๕๓

เด็กหญิงวรนุช ชานนท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๕๔

เด็กหญิงสุภิญญา ไกรสะรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๕๕

เด็กชายสุระสักดิ

์

สงศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงเกศแก้ว การัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๕๗

เด็กชายนพรัตน์ คุ้มเทศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๕๘

เด็กชายนันทภัทร จันนำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๕๙

เด็กหญิงปยะธิดา การัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๖๐

เด็กชายพีรภัทร อาญาเมือง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงภคพัฒน์ นิลนนท์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๖๒

เด็กหญิงภาวิณี ปะลุวันรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๖๓

เด็กหญิงรุจาภา อาจทวีกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๖๔

เด็กหญิงสุธาศิณี กระแชรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๖๕

เด็กชายอนันตชัย อุส่าห์รัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๖๖

เด็กหญิงนฤมล วรวงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๖๗

เด็กหญิงรัญชนา การรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๖๘

เด็กหญิงเมธาวลัย อาญาเมือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายจีก วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๖๙

เด็กหญิงณัฐธิชา ศรีพรมทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจคามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๗๐

เด็กหญิงปนัดดา กุลสุวรรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจคามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๗๑

เด็กหญิงพิไลวรรณ อาญาเมือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจคามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๗๒

เด็กหญิงรัตติกาล ไชยมาตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจคามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงปาณิสรา กองแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจคามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๗๔

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ มาลัยลอย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจคามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๗๕

เด็กหญิงพรวิภา โกรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจคามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๗๖

เด็กหญิงรมณ เกษรจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจคามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงสุชาวดี วิลัยรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจคามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๗๘

เด็กหญิงสุภาวดี ชองรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจคามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๗๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

การเพียร
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจคามวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๘๐

นางสาวกนิษฐา กะรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๘๑

เด็กชายธนากูล เอกา
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๘๒

เด็กชายนพชัย รัตนสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงสุพรรษา เพประโคน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา ทองแพร
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๘๕

เด็กหญิงสุรนีย์ การัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๘๖

นายอภิราม แก้วอรสาร
๐๘/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๘๗

เด็กชายอิทธิชัย อินทร์รัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๘๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โกยรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ การเพียร
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๙๐

เด็กหญิงบัณทิตา ปรังประโคน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๙๑

เด็กชายพีรภัทร์ ไกรษร
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๙๒

เด็กชายพีระพล ไชยศรีรัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๙๓

เด็กชายมงคล อาญาเมือง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๙๔

เด็กชายมาโนช อาญาเมือง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๙๕

เด็กหญิงลักษิกา นกโยธิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๙๖

เด็กชายวิทยา อาญาเมือง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๙๗

เด็กชายวิเชษฐ์ เรืองรัมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๙๘

เด็กชายวีรวัฒน์ วังนุราช
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๑๙๙

เด็กชายศิตธิภัทร พะเนิกรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๐๐

เด็กชายศุภชีพ การเพียร
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๐๑

เด็กชายสาธิก เยียมรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๐๒

เด็กชายเจริญทรัพย์ เครืองรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๐๓

เด็กหญิงเบญญา อินทร์เทพา
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๐๔

เด็กชายเอกราช จิรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๐๕

เด็กชายณัฐพงษ์ แสนเมือง
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๐๖

เด็กชายธนชิต ผลาหาญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๐๗

เด็กชายธนพัฒน์ จันทร์จำรัส
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๐๘

เด็กชายภานุเดช เกล้ารัมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๐๙

เด็กชายมินทดา แสนกล้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๑๐

เด็กชายวัชรพงศ์ กรงรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๑๑

เด็กชายวุฒิชัย อุสารัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๑๒

เด็กชายศรชัย เรียบร้อย
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๑๓

เด็กชายศักดา ใจหวังชนะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๑๔

เด็กหญิงศิริวงศ์เพ็ญ กริดรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๑๕

เด็กชายศุภกิจ กะรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๑๖

เด็กชายศุภชัย อุสารัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๑๗

เด็กชายสมชาย ศิลาชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๑๘

เด็กชายโยธิน สุ่มรัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๑๙

นางสาวสุกัญญา เกรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๒๐

นางสาวสุดารัตน์ กรอบรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๒๑

นางสาวอัจฉริยา การเพียร
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๒๒

นางสาวเจนจิรา กระสุนรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๒๓

นางสาวเบญจภา วารัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๒๔

นางสาวกรพิน กรึกรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๒๕

นางสาวจิรดา กัมณี
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๒๖

นายณานิช เครือรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๒๗

นายทรงเกียรติ เฉียงชัยภูมิ
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๒๘

นายปกรณ์กิตติ

์

กอยรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๒๙

นางสาวพรพิมล เรืองรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๓๐

นางสาวพรภิมล เกรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๓๑

นายมนตรี อุส่าห์รัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๓๒

นางสาววันนิสา องวารัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๓๓

นายวิชัย เกรียรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๓๔

นางสาวศศิธร สุทธิรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๓๕

นางสาวศิริรัตน์ รักษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๓๖

นายศุรกิจ กริดรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๓๗

นางสาวสุชาดา กระซิรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๓๘

นายสุธี นิพันรัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๓๙

นางสาวสุนันทา ชองรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๔๐

นางสาวสุมลฑา เกนรัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๔๑

นางสาวสุวรรณา ยืนยาว
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๔๒

นางสาวสุวรรณา อุส่าห์รัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๔๓

นางสาวแสงมณี ชูจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๔๔

นายกษินาถ กอยรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๔๕

นางสาวสุพรรษา อาจบำรุง
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๔๖

นายสุริยะ ฉลาด
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๔๗

นายทศพล เรืองรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๔๘

นายศิริเทพ สีพรมทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๔๙

นายศุภชัย กรุมรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๕๐

นายอัครพล เอียมนอก

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๕๑

นางสาวธัญญา จารุพลภาวี
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๕๒

นางสาวนาตยา โคกรัมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๕๓

เด็กชายศุภโชค จันทร์ขาว
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๕๔

เด็กชายภานุเดช อัมรารัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๕๕

เด็กชายรรรษกรณ์ วรรณ์ศิริ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๕๖

เด็กชายสิรวิชญ์ วนมา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๕๗

เด็กชายชูวิทย์ มาให้พร้อม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๕๘

เด็กชายพูนสินธ์ ยืนยง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๕๙

เด็กชายต้นกล้า แย้มประโคน
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๖๐

เด็กหญิงประกายฟา แปนประโคน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๖๑

เด็กหญิงสุวิมล เพาะพูน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุพิมานิม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๖๓

เด็กหญิงอภิรดี โกติรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๖๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงลำ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๖๕

เด็กหญิงอลิษา เอียมรัมย์

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๖๖

เด็กหญิงปรารถนา เอ็มประโคน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๖๗

เด็กหญิงลลิตา เพิมประโคน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงปนัดดา โภคาพานิชย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๖๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กลิงรัมย์

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงชุติมณฑ์ ยารัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๗๑

เด็กชายนนคร หอมทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๗๒

เด็กชายวรฤทธิ

์

ชัยสงคราม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๗๓

เด็กชายธารี หาเวียง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ เจือนรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๗๕

เด็กชายเจษฎา ปรงเกษม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๗๖

เด็กชายพัชรพล ภูมิสุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๗๗

เด็กชายชินณกร แว่วดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๗๘

เด็กชายปติภัทร บุญมี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงพิยดา ประจันบาน
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๘๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ โอดรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๘๑

เด็กหญิงสุนิศา มาตบุญโท
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๘๒

เด็กหญิงอลิษา ยอดอาจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๘๓

เด็กหญิงอินทิรา แย้มประโคน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงปนัดดา พึงสันเทียะ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๘๕

เด็กหญิงกฤษณา อาษาภักดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๘๖

เด็กหญิงลัดดา อาษาภักดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๘๗

เด็กหญิงปาณิสรา เทียวประสงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๘๘

เด็กหญิงคุณากร เอียมประโคน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๘๙

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สะระศิริ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงสุนันทา เพิมประโคน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๙๑

เด็กหญิงจันจิรา มารศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ แย้มประโคน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๙๓

เด็กหญิงอินทิรา อุ้มรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๙๔

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แย้มประโคน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๙๕

เด็กหญิงชรินพัชร แอะรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๙๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ดัดถุยาวัดร
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๙๗

เด็กหญิงวารุณี เหรียญทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๙๘

เด็กหญิงศศิกานต์ สมานทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงสุกานดา เสาร์ทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๐๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สมานทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๐๑

เด็กชายบูรพา ไชโย
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๐๒

เด็กชายธนดร ปญจทรัพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๐๓

เด็กชายศรัณวิทย์ แดงศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๐๔

เด็กชายศิลา สิงหาทิพย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๐๕

เด็กชายอภิรักษ์ อบเชยรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๐๖

เด็กหญิงกันยากร แอมภารัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๐๗

เด็กหญิงชาริษา พิมพ์สาร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๐๘

เด็กหญิงณิชชา อะรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๐๙

เด็กหญิงธนภรณ์ รังอรุณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๑๐

เด็กหญิงสุภกิต เอืยมรัมย์

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๑๑

เด็กหญิงสาวิตรี กะการดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๑๒

เด็กหญิงอทิตยา เอืยมรัมย์

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๑๓

เด็กชายภูมิศักดิ

์

บุตรลาด
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงธนิดา สวัสดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๑๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พวงเพ็ชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๑๖

เด็กหญิงญาณิศา เอียมรัมย์

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๑๗

เด็กชายด้ชกร ทองมาก

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดพุทธสมพร  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๑๘

เด็กชายภูธเนธ วงค์สวรรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดพุทธสมพร  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๑๙

เด็กชายอรรถพร สุมหีรัญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดพุทธสมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๒๐

เด็กชายสุริยัน บุญยงค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดพุทธสมพร  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๒๑

เด็กชายธรรมนูญ ชัยชุมพล
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดพุทธสมพร  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๒๒

เด็กชายพิเชมธ ผดุงเวียง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดพุทธสมพร  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๒๓

เด็กชายสุทธิพร สุวรรณะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดพุทธสมพร  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๒๔

เด็กชายอนุชา ทองมาก

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดพุทธสมพร  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๒๕

เด็กหญิงบุษยา ขำภิรมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดพุทธสมพร  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๒๖

เด็กหญิงอริษา พยุกรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดพุทธสมพร  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงนาฏชนก ไชยรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๒๘

เด็กชายนพนันท์ อิมรัมย์

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๒๙

เด็กชายธนภัทร ตรีนัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๓๐

เด็กชายวัชรพล แปกรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๓๑

เด็กชายนัฐกิจ โพธิกลาง

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๓๒

เด็กชายจรรยวรรธ อิมรัมย์

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แอะรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๓๔

เด็กหญิงสุภัสสรา กลันอนุวงศ์

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงษิริรักษ์ เกษาโร
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๓๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองปรางค์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงนัทริกา สาเกษ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงจาริญา อิมรัมย์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงวรรณษา คุชิตา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงสุนิสา อาบรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงอรปรียา จันทร์อ่อน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๔๒

เด็กชายธนาพร วงศ์หาญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๔๓

เด็กชายสุริยา นามไพร
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๔๔

เด็กชายชาคริต ตรีนัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๔๕

เด็กชายวุฒิชัย ขำเขว้า
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๔๖

เด็กชายสถาพร โสมะมี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๔๗

เด็กชายอนุชิต อะรัญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๔๘

เด็กหญิงสาวิตรี อะรัญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๔๙

เด็กหญิงพนิดา แย้มประโคน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๕๐

เด็กหญิงศศินา รักษา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๕๑

เด็กหญิงวรรณษา สุขล้อม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๕๒

เด็กหญิงคุณิตา ซ่อมจันทึก
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๕๓

เด็กหญิงวรรณภา แอะรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงญาณิศา โรมรัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๕๕

เด็กหญิงชลิสา เกษโร
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๕๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา นามมัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๕๗

เด็กหญิงวิภา อาบรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๕๘

เด็กหญิงพรวิไล ใยบัว
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๕๙

เด็กชายปฐมพงษ์ แช่มรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๖๐

เด็กชายเสกสรร แก้วสวัสดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๖๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วาหะมงคล
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๖๒

เด็กชายอัษฎายุธ อาจรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๖๓

เด็กชายอภิเดช โรปรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๖๔

เด็กชายอรรถพร มากด้วง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๖๕

เด็กชายธีรพล พรมประโคน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๖๖

เด็กชายธีรภัทร์ คะนองดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๖๗

เด็กหญิงวริษา อาบรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๖๘

เด็กหญิงอารีญา โรมรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๖๙

เด็กหญิงขนิฐา ไกรสังข์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๗๐

เด็กหญิงกรกนก อิมรัมย์

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๗๑

เด็กหญิงชมพูนุช สุทธิ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๗๒

เด็กหญิงปรางทิพย์ สนอุทา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๗๓

เด็กหญิงชุติมณฑ์ อิมรัมย์

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๗๔

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วพินิจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๗๕

เด็กหญิงสุนันทา เอียมรัมย์

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๗๖

เด็กหญิงปภัสสร เกษาโร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๗๗

เด็กหญิงหรรษา แปลกรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๗๘

เด็กหญิงญานิศา อะรัญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๗๙

เด็กหญิงปาริชาติ โรปรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๘๐

เด็กหญิงปยะดา อะรัญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๘๑

เด็กชายกฤษดา ตติยมงคลชัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมสนุก วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๘๒

เด็กชายจรัญธรณ์ การะเกษ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมสนุก วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงจอมขวัญ กุมรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมสนุก วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๘๔

เด็กหญิงจิราพรรณ บุษยาตรัด
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมสนุก วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงจิราภา บุษยาตรัด
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมสนุก วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๘๖

เด็กหญิงชุติมณทน์ อะวะรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมสนุก วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๘๗

เด็กหญิงณญาดา รักษา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมสนุก วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ โสภา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมสนุก วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๘๙

เด็กชายธนพนธ์ แสนละเอียด
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมสนุก วัดประชานิรมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงนาถนภา วงเวียน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมสนุก วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๙๑

เด็กหญิงพิมลพร วิเศษสัตย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมสนุก วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๙๒

เด็กหญิงอารียา พลาหาญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมสนุก วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๙๓

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ปนแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมสนุก วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๙๔

เด็กหญิงจารุภา วิเลิดรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๙๕

เด็กชายนรบดี พูดชอบ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๙๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ วิชาดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๙๗

เด็กหญิงสุนารี การะวิง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๙๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เล็กประโคน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๓๙๙

เด็กหญิงเจนจิรา พวงมาลัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๐๐

เด็กชายจีรยุทธ คมขำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๐๑

เด็กชายชนะชัย พันธุราศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๐๒

เด็กชายอนุวัฒน์ อินทนิล
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๐๓

นางสาวกัลยาณี สมงาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๐๔

เด็กหญิงธิติมา อิมรัมย์

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๐๕

เด็กชายภานุพงษ์ เสาเคหา
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๐๖

นายยงยุทธ สวัสดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๐๗

นายสรยุทธ พันธ์ชมภู
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๐๘

นางสาวสุชาดา อดิดรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๐๙

นายสุริยา สุรินทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๑๐

นายอดิศักดิ

์

อินทนิล
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๑๑

นายณัฐพล เสาใย
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๑๒

นายธีระพงษ์ หวังผล
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๑๓

นายนันทกานต์ บุญยงค์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๑๔

นางสาวปลายฟา มุ่งพันกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๑๕

นายศุภกร กองเกิด
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๑๖

นายอินทิรา ทองขาว
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๑๗

นายเพชรเกษร แพงงาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๑๘

นางสาวเสาวนีย์ แซ่อึง

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๑๙

นางสาวชลาลัย บุญปลอด
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๒๐

นายณัฐชนนท์ เกตุชาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๒๑

นางสาวธัญญาพร โพธิหิรัญ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๒๒

นางสาวนารีนาท หมายแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๒๓
นางสาวประกายทิพย์

ศรีสุวรรณ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๒๔

นายปุริน ปนตาเขียว

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๒๕

นางสาวมลทิรา อาบรัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๒๖

นายฤทธิชัย โกติรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๒๗

นางสาววชิรญาณ์ สังข์ทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๒๘

นางสาววริศรา ร่วมชาติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๒๙

นางสาววาสนา สมสามาน
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๓๐

นายอรรถพล พลเสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๓๑

นายอุษา ต้นทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๓๒

นางสาวเข็มทราย มุมทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๓๓

นางสาวกมลทิพย์ ศรีบุญเรือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๓๔

นายธนพล อะรัญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๓๕

นายธราวุธ รักษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๓๖

นายธีรพงศ์ สารเสนา
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๓๗

นางสาวปนัดดา จันทะนาม
๑๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๓๘

นายภาสกร สุดตาชาติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๓๙

นางสาววัลลีญา กิมเชือ

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๔๐

นายสราวุฒิ อังคนา
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๔๑

นางสาวสุกัญญา เดือนนิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๔๒

นางสาวสุดารัตน์ ขันเงิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๔๓

นางสาวสุธิดา เอียนรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๔๔

นายอนงค์ วงศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๔๕

นายอัษฎา คงรินทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๔๖

นางสาวเยาวเรศ ปุยทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๔๗

นายกวีวัช วุฒิธีระพงศ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๔๘

นางสาวกัญญาเรศ มุกันโท

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๔๙

นางสาวจันทนา บุญสิทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๕๐

นางสาวชนิสรา สาวิสัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๕๑

นายณัฐพล พลภูเมือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๕๒

นางสาวนฤมล ศรีมณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๕๓

นางสาวนิรมล ช่างไถ
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๕๔

นางสาวปลิดา ชัยณรงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๕๕

นางสาวปนฤดี บำเรอสงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๕๖
นางสาวพรรณประภา

เปนเครือ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๕๗

นางสาวกชกร เรืองรัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๕๘

นางสาวกนกวรรณ คะรานรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๕๙

นางสาวกนกวรรณ สกุลดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๖๐

นายกฤษณะชัย สุมาลี
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๖๑

นายกิตติพงศ์ อินทร์รัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๖๒

นายกิตติพงษ์ ทิพย์สมบัติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๖๓

นางสาวขวัญฤดี ศรีทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๖๔

นางสาวจิราภรณ์ สุขประเสริฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๖๕

นางสาวชลดา รักษา
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๖๖

นายชัยวัฒน์ ยายิรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๖๗

นายชาตรี แคไธสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๖๘

นางสาวฐิติกาญจน์ พลอยดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๖๙

นายณภัทร จันทคณานุรักษ์
๐๙/๑๐/๒๕๓๘

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๗๐

นางสาวณัฐธิดา ใหญ่เลิศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๗๑

นายณัฐภัทร โชงรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๗๒

นายทยุต นิลหุต
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๗๓

นายธนพล สัพจารย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๗๔

นายธนภัทร์ พิพัฒน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๗๕

นายธนากูล มะโนรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๗๖

นายนิธิ พิมวรรณา

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๗๗

นายปฎิภาณ บุระคร
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๗๘

นายปฏิภาณ พรมชาติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๗๙

นางสาวปริญา ปลังกลาง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๘๐

นายปญญา ทองดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๘๑

นางสาวพรพิมล เกรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๘๒

นายพัชรพล บุราณสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๘๓

นางสาวพัชราภา อินรายรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๘๔

นางสาวพัณณิตา ทินปราณี
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๘๕

นายพิชัยวุฒิ สาลี
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๘๖

นายพิพัฒน์ วอนรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๘๗

นายพิพัฒน์ วิชัยรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๘๘

นายพิภพ ลงลายชาติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๘๙

นายพีระพัฒน์ บุญวร
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๙๐

นายภัทรพงศ์ แสงสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๙๑

นายภาคิน เรืองรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๙๒

นายภาณุพงศ์ บุญมี
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๙๓

นายมงคลเดช เทียงขันธ์

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๙๔

นางสาวมาริษา โรจนากาศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๙๕

นางสาวมาลิสา เกตุชิต
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๙๖

นายยุทธนา เอียงทารัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๙๗

นายรัฐธรรมนูญ กะสันรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๙๘

นายรัฐธรรมนูญ นาคประสพ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๔๙๙

นางสาวรัตนากร ปุราชะทำมัง
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๐๐

นางสาวรุ่งนภา ลาสอาด
๐๑/๑๑/๒๕๓๘

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๐๑

นางสาววราภรณ์ พูนสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๐๒

นายวัฒนชัย บุตงาม
๐๗/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๐๓

นางสาววิลัยพร เจียมรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๐๔

นายวีรยุทธ ตรวจมรรคา
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๐๕

นายศรพิชัย หาจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๐๖

นางสาวศรัณย์พร ผลเจริญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๐๗

นางสาวศศิวิมล จิตรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๐๘

นายศักรินทร์ วงษ์พิทักษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๐๙

นายศุภการ ศรแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๑๐

นายสมบัติ สีเขียว
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๑๑

นายสราวุธ เจียมรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๑๒

นายสหรัถ นาสินพร้อม
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๑๓

นางสาวสายฝน ยามี
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๑๔

นายสิทธิพงษ์ ปตคง
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๑๕

นายสิทธิเดช สายวัน
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๑๖

นายสุทัศน์ จันทินมาทร
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๑๗

นางสาวสุนิตา จิมานัง
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๑๘

นางสาวสุภาวดี เกินขุนทด
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๑๙

นางสาวสโรชา มณีชัชวาลย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๒๐

นางสาวอนัญญา บุญครอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๒๑

นางสาวอรพรรณ ยุงรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๒๒

นายอัษฎาวุธ วิเศษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๒๓

นายเกรียงไกร จากรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๒๔

นายเกียรติศักดิ

์

ศรีเมือง
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๒๕

นายเกียรติศักดิ

์

เจียกรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๒๖

นายเจริญ ประการดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๒๗

นายเอกรินทร์ ใหญ่เลิศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๒๘

นายเอราวัณ เย็นใจ
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๒๙

นางสาวดังกมล สุพรรณนิล
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๓๐

นางสาวปทวี ชุมแวงวาป
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๓๑

นายภูวิทย์ ปะรุวรรณรัมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๓๒

นางสาวรัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๓๓

นางสาวศิโรรัตน์ แสงบึง
๒๔/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๓๔

นายสมศักดิ

์

กงประโคน
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๓๕

นางสาวสโรชา เมฆกระจ่าง
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๓๖

นายอฐิติพงษ์ อินทร์สุวรรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๓๗

นายเสกสรรค์ กุมรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๓๘

นายไรวินท์ ทะเรืองรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๓๙

นายกิตติธัช บุญทวี
๓๐/๐๘/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๔๐

นายขจรศักดิ

์

อาจบำรุง
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๔๑

นายจิรายุส สุดประโคน
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๔๒

นายชนากานต์ เพ็ชรโคกสูง
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๔๓

นายณัฐดนัย อิมเพ็ชร

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๔๔

นายณัฐวุฒิ นักปราชญ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๔๕

นายทศพล นิพันรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๔๖

นายธิติ ตรีสอน
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๔๗

นางสาวนงลักษณ์ เปนสุข
๒๘/๐๖/๒๕๓๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๔๘

นายพิชิต ไชยนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๔๙

นายมารุต ลวดเงิน
๐๖/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๕๐

นายวรพงศ์ เจียมรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๕๑

นายวรากร กฏมัจฉา
๓๑/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๕๒

นายวัชรินทร์ แสนเพีย
๑๐/๐๖/๒๕๒๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๕๓

นายวิวัฒน์ จรรยา
๓๐/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๕๔

นายวีระพงษ์ ลุนพงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๕๕

นายศุภกร อินประโคน
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๕๖

นายสุทธิพร กลายไพร
๑๓/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๕๗

นายสุพกิจ พะเนตรรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๕๘

นายสุรสิทธิ

์

ดาทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๕๙

นายอนุรักษ์ ถาพร
๑๒/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๖๐

นายอรรคพล การรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๖๑

นายเถลิงศักดิ

์

โกติรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๖๒

นายเสงียม

่

สวรรค์รัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๖๓

นายจรณินทร์ สุขประเสริฐ
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๖๔

นายจักรกริช ชินเกต
๐๖/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๖๕

นายชะโลม บุตรลักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๖๖

นายชัชพล สิมรัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๖๗

นายชาญณรงค์ เยาว์สันเทียะ
๐๕/๐๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๖๘

นางสาวฐิติมา วรรณโกษิตย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๖๙

นายณัฐพล ปกกาเส
๓๑/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๗๐

นางสาวณัฐมล ครุฑเกิด
๐๒/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๗๑

นางสาวปริญญาทร ชืนชม

่

๑๗/๐๙/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๗๒

นายวัชรพันธ์ จะริรัมย์
๑๑/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๗๓

นายสมโภชน์ เงางาม
๒๗/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๗๔

นายอัษฎาวุธ ถวิลรัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๗๕

นายกสิกร ช่วยรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๗๖

นายกสินนท์ แคไธสง
๒๘/๐๙/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๗๗

นายกิตติศักดิ

์

ชะบังรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๗๘

นายจักรพงษ์ อดีดรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๗๙

นายจีระ รัตนะดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๘๐

นายชลรัตน์ อิมรัมย์

่

๐๓/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๘๑

นายณัฐพงษ์ ยิวารัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๓๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๘๒

นายดนุสัณฑ์ กิงถา

่

๒๙/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๘๓

นายธงไชย เพ็ชรสินจร
๒๓/๐๓/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๘๔

นายธนากร ตรงศูนย์ดี
๑๗/๐๘/๒๕๓๘

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๘๕

นายนรินทร์ อุพลรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๘๖

นายนิติพงษ์ บุญธรรม
๒๓/๐๙/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๘๗

นายปฏิภาณ วิลัยรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๘๘

นายประนต ตรากลาง
๒๓/๐๗/๒๕๓๗

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๘๙

นางสาวผกาวัลย์ สอนรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๓๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๙๐

นายพิชัย เพประโคน

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๙๑

นายพูนทรัพย์ ล้อประโคน
๒๙/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๙๒

นายภัทรพล สวัสดิรัมย์

์

๐๔/๐๓/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๙๓

นางสาวมีชัย มิงมูล

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๐
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๙๔

นายยงยุทธ ทวีทรัพย์
๑๒/๐๘/๒๕๓๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๙๕

นายยิงศักดิ

่ ์

มาดี

๑๗/๑๑/๒๕๓๖

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๙๖

นายวรรณเทพ บุญจันทัย

๒๗/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๙๗

นายวันเฉลิม สุกดี
๐๕/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๙๘

นายวิทวัฒน์ เจริญยิง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๕๙๙

นายวุฒิพร โอดรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๐๐

นายสมศักดิ

์

ประวรรณรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๐๑

นายสมเกียรติ อุไรพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๐๒

นายสันติราษฏร์ กรุมรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๐๓

นายสามารถ กินตะขบ
๐๖/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๐๔

นายสุรศักดิ

์

จอมประโคน
๑๙/๐๖/๒๕๓๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๐๕

นายสุรศักดิ

์

สายน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๐๖

นายอนุชา ชะใบรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๐๗

นายอนุภัทร มรกฎ
๒๒/๐๖/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๐๘

นายอภิสิทธิ

์

ไชยจันลา

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๐๙

นางสาวบรรจงรัตน์ สุขเรืองศรี
๓๐/๐๔/๒๕๐๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๑๐

นางวาสนา สุเทียบตะวัน
๑๑/๐๑/๒๕๑๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๑๑

เด็กชายชัชชัย แสนหล่าย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๑๒

เด็กชายณรงค์กรณ์ หมวกยอด
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๑๓

เด็กหญิงณัชชา ขุนจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๑๔

เด็กชายทินภัทร เหลาสนิท
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๑๕

เด็กชายธวัชชัย ทองคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๑๖

เด็กหญิงปาริชาติ สาหร่าย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๑๗

เด็กหญิงพรชิตา บุตรสวัสดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๑๘

เด็กชายอธิการ พิมพ์สวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๑๙

เด็กชายเอกพล ไชยรินทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๒๐

เด็กชายไตรภพ ก้านเรือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๒๑

เด็กหญิงสุพรรษา ขจัดโรคา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๒๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยอดคีรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๒๓

เด็กชายก้องภพ ทองดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๒๔

เด็กหญิงชนาภา ละครจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงดวงฤดี หอยมุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๒๖

เด็กชายธนาวุฒิ เครือแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๒๗

เด็กชายธีรภัทร หมอทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๒๘

เด็กหญิงนำทิพย์ จันทรานนท์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๒๙

เด็กหญิงพรธิวา วิชิต
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๓๐

เด็กชายมนตรี เขียวรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๓๑

เด็กหญิงรวีวรรณ รัตนะนาม
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๓๒

เด็กหญิงวริสรา แขรัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงวิชุดา เนียมหอม
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๓๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ เท้าสิงห์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๓๕

เด็กชายวีรพงศ์ อิตแผ้ว
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงสุจิรา ขันพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๓๗

เด็กหญิงอริศราพร พงษา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๓๘

เด็กหญิงเจนจิรา จาดฤทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๓๙

เด็กหญิงแพรวา พรหมหงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๔๐

เด็กชายตะวัน ศรีไชยณรงค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๔๑

เด็กหญิงธนิดา ขวัญยืน
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๔๒

เด็กชายพงศกร นวนสนาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๔๓

เด็กหญิงลลิตา จริวรรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๔๔

เด็กชายวันชนะ ศรีจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๔๕

เด็กชายศุภกร เสือรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๔๖

เด็กหญิงสุมาลัย ไชยฤทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๔๗

เด็กชายอดุลย์วิทย์ ทรัพย์มะณี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๔๘

เด็กชายอัษฎาวุธ เท้าสิงห์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๔๙

เด็กชายอาทิตย์ อาหมีน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๕๐

เด็กหญิงณิชารินทร์ กลินพูล

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๕๑

เด็กชายธนดล หอมมะณี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๕๒

เด็กหญิงฤฎีดาว กรังพานิชย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๕๓ เด็กหญิงวรรณทกาญจน์

เกษหอม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๕๔

เด็กชายวีรยุทธ จุลรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๕๕

เด็กชายกฤษฎา แขวรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๕๖

เด็กชายณัฐภัทร์ พิศพรม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๕๗

เด็กชายธนภัทร สวามีชัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๕๘

เด็กชายธีรภัทร จาดรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๕๙

เด็กหญิงนิภาพร นพประโคน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๖๐

เด็กหญิงอธิชา ชุณหปราณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๖๑

เด็กหญิงเมธาพร สวามีชัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๖๒

เด็กหญิงนราวรรณ คำรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๖๓

เด็กหญิงปทมา เหลาสา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๖๔

เด็กหญิงลลิตา เทียงธรรม

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๖๕

เด็กชายสัญญา เอ็มรัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๖๖

เด็กหญิงอนันตญา ขาดรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๖๗

เด็กหญิงณัฐญาดา ไพเราะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงณัฐณิชา บุดศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๖๙

เด็กชายนิติภูมิ สาราจารย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๗๐

เด็กหญิงนิรชา สืบนิสัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๗๑

เด็กชายปฏิภาณ ศรเกลียง

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๗๒

เด็กชายภัทสนันต์ เหลืองทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๗๓

เด็กชายรัฐภูมิ โขงรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๗๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มุเนืองรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๗๕

เด็กหญิงวรัญญา เทวรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๗๖

เด็กหญิงอภิญญา บุราณสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงอรัญญา บุราณสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๗๘

เด็กหญิงอาทิตยา วิเศษสัตย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๗๙

เด็กหญิงแพรวา วิเศษสัตย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๘๐

เด็กหญิงปภัสสรา บุษราคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๘๑

เด็กหญิงปรางค์ชนก จานแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๘๒

เด็กหญิงปวีณา บุราณรักษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๘๓

เด็กหญิงปาริฉัตร มานิตรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๘๔

เด็กชายพงศกร นิติรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๘๕

นางกุศลิน อมรพลัง
๒๕/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๘๖

เด็กหญิงกัญญา บุตรงาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีวิลัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๘๘

เด็กหญิงทิพย์มณี เขียวรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๘๙

เด็กชายธีรพัฒน์ ภังคี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงนงนุช พลอยสด
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๙๑

เด็กชายปฏิพล สำเรียนรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๙๒

เด็กชายปริญญา เปงทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงปยนุช แก่นทิพย์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๙๔

เด็กชายพรชัย นานอก
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๙๕

เด็กหญิงวรดี

้

สุนทร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๙๖

เด็กชายศักดิสิริ

์

หมืนสุข

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๙๗

เด็กหญิงสุพิตา นาระสิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๙๘

เด็กหญิงสุภัสสลา ตาไธสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๖๙๙

เด็กหญิงอัญชลิตา พรมประโคน
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๐๐

เด็กหญิงชมพูนุท สุขสวัสดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๐๑

เด็กชายบัณฑิต บุญพูน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๐๒

เด็กหญิงพรสินี แสนนาวา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๐๓

เด็กชายมิงมงคล

่

นึกรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๐๔

เด็กชายวิชัย ระวังดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๐๕

เด็กหญิงวีนัส สุนทร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๐๖

เด็กชายศิริวิทย์ พิมพ์พรมมา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๐๗

เด็กชายสรวิศ หาญโก่ย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงเจนจิรา ดิบประโคน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๐๙

เด็กชายอำนาจ แก้วม่วง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๑๐

เด็กชายดุลพินิจ ทองอินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๑๑

เด็กหญิงภัสสร จอกแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๑๒

เด็กหญิงรินรดา ลาภเจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๑๓

เด็กหญิงวิมลมาศ จันทมาศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๑๔

เด็กชายวีระพล นามหินกอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ เชือสวัสดิ

้ ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๑๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ สระภู
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๑๗

เด็กหญิงเพ็ญศิริ มีกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๑๘

เด็กชายธนชัย มีกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๑๙

เด็กชายธนภัทร ไชยอุดม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๒๐

เด็กหญิงธัญพิมล สีหาโบราณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๒๑

เด็กชายธนากร สมุทรหล้า
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๒๒

เด็กชายธีรภัทร์ ศิริจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๒๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

พิมพ์พา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงนฤมล อินทรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๒๕

เด็กชายรพีภัทร สุทธิสน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๒๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เลิศฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๒๗

เด็กชายวีรพล บุญเชิญ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๒๘

เด็กชายธเนศ สารจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๒๙

เด็กชายภูมิภักษ์ เอ็มรัตน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๓๐

เด็กชายลัคกี

้

พิมพา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๓๑

เด็กชายศักดิกร ทับอุดม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๓๒

เด็กชายตรีทศร บุญสอน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๓๓

เด็กหญิงนันทพร แก้วโบราณ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๓๔

เด็กหญิงอาภัสรา กำแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๓๕

เด็กหญิงกุลนัดดา สะเทินรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๓๖

เด็กชายชนะชัย อินทร์งาม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๓๗

เด็กชายชนิตพล สระภู
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๓๘

เด็กชายณัฐพงศ์ พรมบึงลำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๓๙

เด็กชายธนภัทร ดีภูงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๔๐

เด็กชายธนวัฒน์ ดีภูงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ สิริการ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๔๒

เด็กชายธนากร คะเรรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๔๓

เด็กชายธีรเมธ นนทะบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๔๔

เด็กหญิงนนท์ฐนาถ แถวจันทึก
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๔๕

เด็กชายปกรณ์ คันธประเทศ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๔๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ ประเสริฐแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๔๗

เด็กชายปยวัฒน์ ตราชู
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๔๘

เด็กชายภานุพงศ์ โนรินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๔๙

เด็กหญิงภาวิดา งามรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๕๐

เด็กหญิงมลธิดา บุสบิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงวิยดา คิดมา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๕๒

เด็กชายศรายุทธ ความรัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๕๓

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เดือนแจ้งรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๕๔

เด็กชายสยาม พวงประทิน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๕๕

เด็กหญิงสุธาสินี ศรีสุข
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๕๖

เด็กหญิงสุนันทา ปานทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๕๗

เด็กหญิงสุปราณี บุญจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๕๘

เด็กหญิงสุภาวดี เกียรติขุนทด
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๕๙

เด็กหญิงอรปรียา อุทา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๖๐

เด็กหญิงอรอมล ขาดรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๖๑

เด็กชายอัครเดช ความรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๖๒

เด็กหญิงแพรวพรรณ เพิมพงศ์วุฒิเวท

่

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๖๓

เด็กชายกันทรากร ปะริรัมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๖๔

เด็กชายคุณานนต์ รอดทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๖๕

เด็กชายฉัตรดนัย เชืออินทร์

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๖๖

เด็กหญิงชนนิพา สระภู
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๖๗

เด็กชายชัยชนะ โมรารัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๖๘

เด็กชายธีรพงศ์ ประเสริฐรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๖๙

เด็กหญิงวรรณิสา สีขาว
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๗๐

เด็กหญิงวาสนา คะรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๗๑

เด็กหญิงสุจิตรา อุทัยภรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๗๒

เด็กหญิงสุธาศินี นามแคน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๗๓

เด็กชายสุริยศักดิ

์

เกลียวกลม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๗๔

เด็กหญิงอรอนงค์ พวงสาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๑ / ๘๔๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๗๕

เด็กชายอัษฎายุทธ มาระทัด
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๗๖

เด็กชายโชคอนันต์ พันระหา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๗๗

เด็กชายโภคิน หอมยิง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ โสภา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๗๙

เด็กหญิงกัลยา ความรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๘๐

เด็กหญิงณัฐฐาพร หาญชนะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๘๑

เด็กชายธนวันต์ ผาทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๘๒

เด็กชายธราธิบ สรรพเจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๘๓

เด็กหญิงธิญาดา เขียวรัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๘๔

เด็กชายธีรเดช สะคูรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๘๕

เด็กชายนรากร ซอมรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๘๖

เด็กชายนันทวัตร พาเทพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๘๗

เด็กหญิงนำฝน คะเรรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๘๘

เด็กหญิงบุญญพร ไชยรักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๘๙
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ หมอทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๙๐

เด็กหญิงมนฑกานต์ ขาดรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๙๑

เด็กชายวิกรม แช่มรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๙๒

เด็กชายสหรัฐ ความรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๙๓

เด็กชายอนนท์ พุทธระสุ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๙๔

เด็กชายอำนาจ ความรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๙๕

เด็กชายธเนศ บุญพูน
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๙๖

เด็กชายวุฒิชัย พุทธระสุ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๙๗

เด็กชายสุรัตน์ รัตนะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๙๘

เด็กชายณัฐพงษ์ พรมชัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๗๙๙

เด็กชายดนัย คำเสียง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงวนัดดา ให่กระโทก
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๐๑

เด็กหญิงอังคณา ไชอินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๐๒

เด็กหญิงอัญชิสา ด่วนทับรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๐๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ คำศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๐๔

เด็กชายกฤษฎา สุระรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๐๕

เด็กหญิงจีรนันท์ อาจทวีกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๐๖

เด็กหญิงณัฐพร เกรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๐๗

เด็กชายธนากร คาวีวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๐๘

เด็กหญิงนันทพร ดลกุล
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๐๙

เด็กชายปริตต์ กริดรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๒ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๑๘๑๐

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา กิมประโคน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๑๑

เด็กชายพยุงศักดิ

์

การเพียร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๑๒

เด็กชายพีรยุทธ ธรรมมนตรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๑๓

เด็กชายภัทราวุธ ยิงยงค์

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๑๔

เด็กชายรพีภัทร วะโหรัมย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๑๕

เด็กชายรพีภัทร เกาประโคน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๑๖

เด็กหญิงรัชนี พรมเสน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๑๗

เด็กชายฤทธิชัย ชาติวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๑๘

เด็กหญิงลัดดา รักษา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๑๙

เด็กชายวรวุฒิ ศิลา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๒๐

เด็กหญิงวิชุดา การเพียร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๒๑

เด็กชายวิทวัส รอบรู้
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๒๒

เด็กชายวิทวัส แก้วศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๒๓

เด็กชายสรวิชญ์ จันทึก
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๒๕

เด็กชายสุระชัย เกรียรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๒๖

เด็กหญิงสุวรรณา ดวงประโคน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๒๗

เด็กชายอนันตศักดิ

์

เกรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๒๘

เด็กหญิงอารีย์ ธรรมศิริ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๒๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เกรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๓๐

เด็กชายไกรสร วิเชียรรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๓๑

เด็กชายไท ชวายวัง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๓๒

เด็กชายไพศาล เกรัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๓๓

เด็กชายอัษฎาวุธ เกาประโคน
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๓๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๓๕

เด็กชายฐนันกร เกรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๓๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เอียมนอก

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๓๗

เด็กหญิงพุทธามาศ แกล้วกล้า

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๓๘

เด็กหญิงวิจิตรา กล้าณะรงค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๓๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ฤกษชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๔๐

เด็กชายศรราม กระชือรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๔๑

เด็กหญิงจิราพรรณ จอมประโคน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๔๒

เด็กหญิงฐิติมา การเพียร
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๔๓

เด็กหญิงดาหวัน โกเทวิปู
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๔๔

เด็กหญิงทิพวรรณ การเพียร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๓ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๑๘๔๕

เด็กชายธีระพงษ์ เกรียรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๔๖

เด็กชายสราวุธ วรรณประเสริฐ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๔๗

เด็กหญิงสุภาพ เรืองรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๔๘

เด็กหญิงหวานใจ มาลาศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๔๙

เด็กหญิงเจนสุดา สุระรัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๕๐

เด็กชายกลวัชร กะสมรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๕๑

เด็กหญิงชนัญญา กุสดิษฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๕๒

เด็กชายชยางกูร อามาตสมบัติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๕๓

เด็กหญิงชลธิชา บินรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๕๔

เด็กชายณัฐกมล สุทธิ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๕๕

เด็กหญิงธนพร อินพิทักษ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๕๖

เด็กชายธนากร แปนประโคน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๕๗
เด็กหญิงพลอยพิภัทร เครืองรัมย์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๕๘

เด็กหญิงมาลิณี สุทธิ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๕๙

เด็กชายระพีพัฒน์ สวนเพชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๖๐

เด็กชายวานิช วะโหรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๖๑

เด็กชายวิรัตน์ เทียนทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๖๒

เด็กชายศรัณย์ โสมดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๖๓

เด็กชายศุภสิน เขียนโคกกรวด
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๖๔

เด็กชายสิรวิชญ์ ชัยสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๖๕

เด็กหญิงสุธิดา อาญาเมือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๖๖

เด็กหญิงสุวภา ดวงตาแสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๖๗

เด็กหญิงอธิชา สุระรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๖๘

เด็กหญิงอรยา ชัยชนะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๖๙

เด็กชายอุทิศ จูงาม
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๗๐

เด็กหญิงเขมิกา ดวงประเพ็ง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๗๑

เด็กชายเมธพนธ์ เจียนรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๗๒

เด็กหญิงโมรินทร์ วะโรรัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๗๓

เด็กชายภูมินทร์ นันชิบุตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงยุพาวรรณ กอนรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๗๕

เด็กหญิงรจนา ภานุรักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๗๖

เด็กชายสมโชค กรงรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๗๗

เด็กชายสราวุฒิ มณฑาทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๗๘

เด็กชายสีหราช กลับมารัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๗๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ โยยรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๔ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๑๘๘๐

เด็กหญิงอาริสา จันทรกลิน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๘๑

เด็กหญิงเกตุศิณี ศรพรม
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วิจิตรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๘๓

เด็กชายขจรศักดิ

์

กิชัยรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๘๔

เด็กหญิงจันทิมา อาญาเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๘๕

เด็กหญิงชลลดา สุระรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๘๖

เด็กชายชลันทร แสนอ่อน
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ วาสุที
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๘๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

ลิงประโคน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ แปนประโคน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๙๐

เด็กชายธีระพัฒน์ สาตรนอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงนิชาภัทร คนัยรัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๙๒

เด็กชายนำพุ สายแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๙๓

เด็กหญิงปรียาทร สุทธิรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๙๔

เด็กหญิงปลายฟา กระชิรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๙๕

เด็กชายพงศกร สุระรัมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๙๖

เด็กหญิงพรศิริ พิมลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๙๗

เด็กชายพรหมศร อินปอ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๙๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ เหมเงิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๘๙๙

เด็กชายพัฒนพงศ์ ตรีเพชร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๐๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลิงประโคน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๐๑

เด็กหญิงพิมลพรรณ พิลึกนา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๐๒

เด็กชายภัครพล แกมรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๐๓

เด็กชายภูวนาถ แมนประโคน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๐๔

เด็กหญิงวิชชุดา สุมหิรัญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๐๕

เด็กหญิงวิภูษิตา บุญด่านกลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๐๖

เด็กชายศรชัย ศรีทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๐๗

เด็กหญิงสุภาพร การเพียร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ คะรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๐๙

เด็กชายสุเทพ นวดประโคน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๑๐

เด็กหญิงเพียรวิไล วันเปรียงเถาว์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๑๑

เด็กชายแสงสุริยา เพชรเลิศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงไพรี คลังตอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๑๓

เด็กชายกวินภพ แปนประโคน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๑๔

เด็กชายกษมา อาญาเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๕ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๐๑๙๑๕

เด็กชายทองแท้ อาญาเมือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๑๖

เด็กชายธนาวุฒิ เครืองรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงนันจิรา ลิงประโคน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๑๘
เด็กหญิงประภาวรรณ

ประกายแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงวราภรณ์ กลับมารัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ โทสันเทียะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๒๑

เด็กชายสุนัย วันรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๒๒

เด็กหญิงเอืออังกูร

้

อามาตสมบัติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๒๓

เด็กหญิงกรกช กริดรัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงกาญจนา แก้วพนัสเจริญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๒๕

เด็กชายนพดล ร่าเริงยิง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๒๖

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สุระรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงพลอยฝน วงศ์เลิศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๒๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ แก้วกาญจนพงศ์
๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๒๙

เด็กหญิงสุขนิสา กล้าณรงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๓๐

เด็กหญิงสุชาดา เปยนประโคน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๓๑

เด็กหญิงสุรกาญจน์ เอกโชคอนันต์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๓๒

เด็กชายอัครพล ดวงประเพ็ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๓๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

กิชัยรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๓๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ ปญญานวล
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๓๕

เด็กหญิงตรีนุช คิดดีจริง
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๓๖

เด็กชายธีรภัทร รุ่งเพียรเลิศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๓๗

เด็กหญิงนันทิตา กระซิรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๓๘

เด็กชายนิคม รุ่งสว่าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๓๙

นายปรเมษฐ์ นิกะโทก
๒๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๔๐

เด็กหญิงปวีณา ปรีทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๔๑

เด็กชายพงศกร พิมลา
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงวรรณิษา เถือนชำนาญ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๔๓

เด็กชายวัลลภ สุทธิ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงวาสนา สุขสวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๔๕

เด็กชายสมพงษ์ หวังทรัพย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๔๖

เด็กชายสิทธิชัย อาญาเมือง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงสไบทิพย์ แปนประโคน
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงอักษร สิงห์นวน
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๔๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ สารศักดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลักเขต วัดหลักเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๖ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ปรีทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงขวัญจิรา สวินชัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๕๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เกรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๕๓

เด็กหญิงทิวาภรณ์ วงค์เลิศ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๕๔

เด็กหญิงธวัชพร หมึกไธสง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผาวิชัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๕๖

เด็กหญิงสาวิตรี สุยคง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๕๗

เด็กชายสิชล นิพันรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๕๘

เด็กชายสุรินทร์ อินทร์รัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๕๙

เด็กหญิงอริสา มานหมาย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๖๐

เด็กหญิงอัจฉริยา ประชุมรักษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๖๑

เด็กหญิงอารียา โบราณรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๖๒

นายกฤตกร บัวสาย
๒๙/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๖๓

เด็กชายคณิศร กระซิรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๖๔

นายคุณาธิป ผาอินทร์
๑๙/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๖๕

นายคุณานนต์ ผาอินทร์
๑๙/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๖๖

นายชัยภัทร โกรธรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๖๗

นายธวัชชัย เกรัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๖๘

นายธีรสิทธิ ยืนยาว
๒๙/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๖๙

นายวิทวัส กาทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๗๐

เด็กชายศรายุทธ กะรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๗๑

เด็กชายอภินันท์ ไกรรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๗๒

นายไกรสร เชนุยาว
๐๗/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๗๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา สิงกุลัง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๗๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ลีประโคน
๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๗๕

เด็กชายฉัตรดนัย ตะระรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงชลลดา โอทารัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงชาลินี สุดาแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงธัญญาธร จันทรมุข
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงธิติมา ทามาตย์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๘๐

เด็กชายธีรเดช คนเพียร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๘๑

เด็กชายนพรัตน์ บุญประสาร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๘๒

เด็กหญิงนฤมล สุขรักษา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๘๓

เด็กหญิงนารินดา ทิสาคา
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงปริษา สาสุข
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๗ / ๘๔๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงพนัชชา บัวสกุล
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๘๖

เด็กหญิงพิชญดา ก้านท้าว
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๘๗

เด็กชายภัทรพล หาญวิเศษ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๘๘

เด็กชายภาคภูมิ ภิรมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๘๙

เด็กหญิงภาณุมาศ คิดนอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๙๐

เด็กชายศตเนติ เมาะฤาษี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๙๑

เด็กชายศุภชัย ธรรมชาติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๙๒

เด็กหญิงสุจิตรา พะนารินทร์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๙๓

เด็กชายอนุชา พลาหาญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ บอนขุนทด
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๙๕

เด็กหญิงกฤษณา บุตรศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๙๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๙๗
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๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๙๘

เด็กหญิงชลณิชา แฉ่งเจริญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๑๙๙๙

เด็กชายธรรณธรณ์ ปะทะรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๐๐

เด็กหญิงธัญพร บัญชาเมฆ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๐๑

เด็กชายพงศกร จันทรมุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๐๒

เด็กหญิงพัชรี รักษา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๐๓

เด็กหญิงภัทรพร โคตรธาดา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๐๔

เด็กหญิงมัลลิกา คะรุรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๐๕

เด็กหญิงวรรณิษา บุญรอด
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๐๖

เด็กหญิงวราศิณี ติดรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๐๗

เด็กชายวิชัย แก้วประสงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๐๘

เด็กหญิงวีรยา สุริวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๐๙

เด็กชายศิริโรจน์ จวนเจริญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๑๐

เด็กหญิงสุนิตา กระแสโสม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๑๑

เด็กหญิงสุพรรษา ใจหา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๑๒

เด็กชายหรรษธร คุ้มเขต

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๑๓

เด็กชายอฐิศักดิ

์

ศรีงาม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๑๔

เด็กหญิงอลิษา ปลงรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๑๕

เด็กชายเอกรินทร์ เมาะฤาษี
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๑๖

เด็กหญิงกนกวรรณ มารุน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๑๗

เด็กหญิงขวัญตา ดัดถุยาวัตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงจรัสศรี เถือนพลาย

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๑๙

เด็กชายณัฐพร กรึกรัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๘ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยพรหม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๒๑

เด็กหญิงทิพวรรณ จันทร์แก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๒๒

เด็กชายธีรภัทร ขุนแก้วพะเนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๒๓

เด็กชายพรเทพ คำบึงการ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๒๔

เด็กชายมณฑล เมาะฤาษี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๒๕

นายมานิต อินธิจักร

๒๕/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๒๖

เด็กหญิงมาริษา ฉัตรทัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๒๗

เด็กหญิงวรรณวิไล ผาสนุก
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๒๘

เด็กหญิงวิรายา เดียงสา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๒๙

เด็กชายสหภาพ รักษา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๓๐

เด็กหญิงสุจิตรา อุตะมะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๓๑

เด็กชายสุริยา หวาวิสัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๓๒

เด็กชายอนันดา ปานทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๓๓

เด็กชายอมร ไพรชัฏ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๓๔

เด็กหญิงอัจฉราพร กระแสโสม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๓๕

เด็กชายไกรสร เกิดรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงพันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๓๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ดัดธุยาวัตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๓๘

เด็กหญิงจุฑามาศ โจกรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๓๙

เด็กชายตันติกร อมรธนพิศิฐ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๔๐

เด็กชายธีรภัทร ไชยศรีรัมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๔๑

เด็กชายพงศ์พัฒน์ ธรรมชาติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ภิรมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๔๓

เด็กชายวัชรวุฒิ นันทะมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๔๔

เด็กหญิงวินิทรา คำสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๔๕

เด็กชายศิรชัย โอโลรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๔๖

เด็กชายสุขเกษม อักษรณรงค์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๔๗

เด็กชายอัมรินทร์ คาระโก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๔๘

เด็กชายตะวัน ปะรินรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๔๙

เด็กชายธรรมชาติ มูลพฤกษ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๕๐

เด็กชายนฤสรณ์ ปะเริบรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงนันฐิชา ประสาทนอก
๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๕๒

เด็กหญิงบัณฑิตา มณฑาทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๕๓

เด็กชายปฏิภาร ชัยดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๕๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ภิรมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๙ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๐๒๐๕๕

เด็กชายภาณุเดช หาญวิเศษ
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๕๖

เด็กชายวีระชัย เชิงขุนทด
๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๕๗

เด็กชายอนุชา บุญข่าย
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๕๘

เด็กหญิงเมวิกา อุดมทรัพย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๕๙

เด็กหญิงกานต์รักษา นาคี
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๖๐

เด็กชายกีรติ การุณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๖๑

เด็กชายชัยวัฒน์ อัมหิรัญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๖๒

เด็กชายธนโชติ กอสูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๖๓

เด็กชายนิรุธ ปลดรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๖๔

เด็กชายปรวิฐ กำเนิดกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๖๕

เด็กชายประสิทธิ

์

ศรีโพนทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๖๖

เด็กหญิงวีระพร ไชยแสง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๖๗

เด็กหญิงศานันทินี เตียงงา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๖๘

เด็กชายศุภชัย วงศ์สุวรรณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๖๙

เด็กชายสิทธิโชค บัวงาม
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ดิษเจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๗๑

เด็กชายอดิรักษ์ คำนอก
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๗๒

เด็กชายอมรินทร์ สานคล่อง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๗๓

เด็กหญิงอัจฉราพร ประสงค์สุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๗๔

เด็กชายเอกรัตน์ อุดมนาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ยาประโคน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๗๖

เด็กหญิงกฤษณา เสาประโคน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๗๗

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญจรัส
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๗๘

เด็กชายณรงค์ชัย หล่อแหลม
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๗๙

เด็กชายทัศดา กับแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๘๐

เด็กชายปยะวุฒิ เครือศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เบียดรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๘๒

เด็กชายภัทรพงษ์ ธิยะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๘๓

เด็กหญิงมุทิตา อินทร์เคน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๘๔

เด็กชายวรฤทธิ

์

ธิตะปญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๘๕

เด็กชายวิศรุต เอการัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๘๖

เด็กชายวิโรจน์ ชายศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๘๗

เด็กชายศักดิสิริ

์

แจ่มใส
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๘๘

เด็กชายสมพงษ์ วิชัยรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๘๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ถากลาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๐ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๙๐

เด็กชายสุพงศ์ บวรรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงอรวรรณ คุณวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๙๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปะโนรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงกัลญาณี ทวันเวช
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๙๔

เด็กหญิงกิตติยา ปูรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สารบรรณ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๙๖

เด็กหญิงธนภรณ์ เอการัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๙๗

เด็กหญิงนันทกานต์ แสนทวีสุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงบัวชมพู สิงห์ทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๐๙๙

เด็กชายบูรพา ประรินรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๐๐

เด็กชายปานรวัฐ ทวันเวช

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๐๑

เด็กชายรวีโรจน์
พรหมทัศนานนท์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๐๒

เด็กหญิงรุ่งอรุณ บุตรเพชร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๐๓

เด็กชายวสุธร ทองอินทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๐๔

เด็กชายวิชาญ พนารินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๐๕

เด็กชายวิศิษฐ์ชัย ปะโนรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงสุทธิดา ทรงรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๐๗

เด็กหญิงสุวรรณี ปตรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๐๘

เด็กชายอภิชัย พะรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๐๙

เด็กหญิงอภิสรา ปญญาจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๑๐

เด็กชายอัมรินทร์ สัมฤทธิรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๑๑

เด็กชายไพฑูรย์ ทูพิมาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๑๒

เด็กหญิงกรวรินทร์ นาคาธร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๑๓

เด็กชายธนัช สุวรรณดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๑๔

เด็กชายสุทธวีร์ คูณแสน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๑๕

เด็กหญิงอัจฉรา พันูเทพ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงทัฬหิกรณ์ ปองรัตไสย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงศิริยา มาตรมณโท
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๑๘

เด็กหญิงสิริวรรณ คันธะชัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ แท่นทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงกชวรรณ แสนกล้า
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๒๒

เด็กชายกิตตินันท์ เจริญสวัสดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงจารวี โอสถประสาท
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๒๔

เด็กชายฐิติวัฒน์ เอกรักษา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๑ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงณญาดา จะรักษ์รัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๒๖

เด็กหญิงณัฐนิชา อินทร์นางรอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๒๗

เด็กชายธนภัทร ทิพย์อักษร
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๒๘

เด็กชายธนาวุฒิ สุขขา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๒๙

เด็กหญิงธัชธา ฤกษ์สกุลเรือง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๓๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ถาน้อย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๓๑

เด็กชายธีรภัทร์ รวยจันทึก
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๓๒

เด็กชายธเนตร รักวงศ์ประยูร
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๓๓

เด็กชายนวพล ช่างเกวียน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๓๔

เด็กชายนวมินทร์ แฉล้มรัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงนิสาชล กุลชาติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๓๖

เด็กหญิงบัว พรมสากล
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๓๗

เด็กหญิงบุษบา โพธิย้อย

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงปาริชาติ การณรงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๓๙

เด็กหญิงปยะธิดา พูนกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงปนมณี วิชัยรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๔๑

เด็กหญิงผกาวดี บำรุงแคว้น
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๔๒

เด็กชายพงศพัศ สรรพโส
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๔๓

เด็กหญิงพนิชา เสาทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงพัสกร ในสันเทียะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๔๕

เด็กชายพิชิต นิกูลรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน ตรีวิเศษ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๔๗

เด็กชายมังกร เกือทาน

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๔๘

เด็กหญิงมินลดา จะยันรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๔๙

เด็กชายยศเส คุธินาคุณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๕๐

เด็กหญิงลักษณา ปานทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๕๑

เด็กหญิงลักษณี โพธิศรี

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๕๒

เด็กชายวชิรพันธุ์ ชะรอยรัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๕๓

เด็กชายวายุ เชือนรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๕๔

เด็กหญิงศริญญา ยานะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๕๕

เด็กหญิงศิรินทร์ฐา เจริญรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๕๖

เด็กชายสรรค์ธร เสริมจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๕๗

เด็กชายสุรเกียรติ ช่างเกวียน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๕๘

เด็กหญิงอินทิรา เยินรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๕๙

เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ ไชยสุวรรณ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๒ / ๘๔๕

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๖๐

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชะรอยรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๖๑

เด็กชายเอกพจน์ ทาสี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๖๒

เด็กชายไกรสร โชตินิกร
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๖๓

เด็กชายกฤษฎา ขันทางรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๖๔

เด็กหญิงจีรนันท์ เสาวโร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงชรินรัตน์ ทรงฐาน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๖๖

เด็กชายชาคริน ชูชาญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๖๗

เด็กชายฐิติพงศ์ กางรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๖๘

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ประยงค์สุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๖๙

เด็กหญิงดารารัตน์ แก้วประสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๗๐

เด็กชายธนกฤต จูด้วง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๗๑

เด็กชายธนกฤษ งามสง่า
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๗๒

เด็กหญิงธัญญาณี บุญคุ้ม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๗๓

เด็กชายธเนศ ชารัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๗๔

เด็กหญิงนันทพร จะชินรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๗๕

เด็กหญิงนิดาภรณ์ พวกพล
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๗๖

เด็กหญิงนิศมา สุขรมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๗๗

เด็กชายบุรินทร์ เนียมหอม
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๗๘

เด็กหญิงผกาวรรณ จะโรรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๗๙

เด็กชายพรธวัล วิชายงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๘๐

เด็กชายพีรภาส ไชยสุวรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๘๑

เด็กหญิงมนทกานต์ ช่างเกวียน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๘๒

เด็กชายยุทธการ ทิรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๘๓

เด็กหญิงรินดา พิมพ์สระเท้า
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๘๔

เด็กชายวงวิวัฒน์ วงคำจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๘๕

เด็กชายวีรภัทร โขงรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๘๖

เด็กชายวุฒิชัย พิรักษา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๘๗

เด็กชายศิววงศ์ ศรีเพ็ชร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงศุศราภรณ์ เมาลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงสุกัญญา มณีแสง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๙๐

เด็กหญิงสุนิชา การณรงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงสุพรรษา แสนกล้า
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๙๒

เด็กหญิงสุพัตรา สอนซือ

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๙๓

เด็กหญิงหทัยชนก แฉล้มรัมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๙๔

เด็กชายอนุชาติ ไชยสุวรรณ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๓ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จดรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๙๖

เด็กหญิงอมิตา พึงหลุ่น

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๙๗

เด็กหญิงเขมินทรา จะนันท์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๙๘

เด็กชายโกวิทย์ เจิงรัมย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๑๙๙

เด็กหญิงกชกร วิสัยเกตุ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๐๐

เด็กหญิงกรรธิมา พินโยยิง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๐๑

เด็กชายกฤษฎา ชำรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๐๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ เกิดหาญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๐๓

เด็กชายจักรพรรดิ

์

กองโค
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๐๔

เด็กชายจารุปรีชา ชะใบรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๐๕

เด็กชายจารุเกียรติ ยืนรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๐๖

เด็กชายชัยภูมิ ผลจำรัส

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๐๗

เด็กชายธีรพงศ์ ชูคะรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๐๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ยิมรัมย์

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๐๙

เด็กชายธเนศ หอมยามเย็น
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๑๐

เด็กหญิงนภัสสร ชะใบรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงนันธิตา หลวงศักดิดา

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงนุชวรา ชารัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงพรรณิดา เดชพรมรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๑๔

เด็กชายพรเทพ จ้อยสูงเนิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชูคะรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๑๖

เด็กชายภิศณุ ประเสริฐศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงมาริสา ศรีสำแดง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงรัตติกานต์ พูนสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๑๙

เด็กหญิงรุจิรา ชะรินรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงรุ่งนภา ชะเวรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ จำปาสี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๒๒

เด็กหญิงวนัฏฐา ชารัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๒๓

เด็กหญิงวรรณภา แช่มรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๒๔

เด็กชายวัชระ ด้วยงา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๒๕

เด็กหญิงศลิสา มาลารักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๒๖

เด็กหญิงสุชาดา ชะยอยรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงสุปราณี ชะใบรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ วงศ์ทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงสุวรัตน์ รัตนะพิมพ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๓๐

เด็กชายอภิรักษ์ นาเมืองรักษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงเยาวภา แก่นเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๓๒

เด็กชายเสกสรร พลึกรุ่งโรจน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๓๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ลาดพาลัง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๓๔

เด็กชายชัยณเรศ ทานะเวช
๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๓๕

เด็กชายธราธร ยุดรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๓๖

เด็กชายธวัช สีสมงาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๓๗

เด็กชายธาวัน ยาวิเลิง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๓๘

เด็กชายพีระชัย ชะรีรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๓๙

เด็กชายภัทรพล ขวดแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๔๐

เด็กหญิงรวงข้าว เมรุต
๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๔๑

เด็กชายศุภกิจ จะสุรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๔๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เครือวรรณ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๔๓

เด็กหญิงสุวรรณี ชะใบรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๔๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เพียงเท
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๔๕

เด็กชายจารุภัทร จะคำรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๔๖

เด็กหญิงบุษราคัม แช่มรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๔๗

เด็กชายพีรภัทร์ ปลืมดวง

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๔๘

เด็กชายภาคภูมิ ศาลางาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๔๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ซะแซรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๕๐

0วโรดม เจริญยิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๕๑

เด็กชายศรศิลป ชูคะรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๕๒

เด็กชายสุทิน แช่มรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๕๓

เด็กชายขวัญชนก ศรีบุตรดา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๕๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ สมหา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๕๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ดีรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๕๖

เด็กชายนรภัทร มูลทา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๕๗

เด็กหญิงนราพร มาดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๕๘

เด็กชายพีรภัทร พันธ์ศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๕๙

เด็กชายกฤษดา อ้วนศิริ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๖๐

เด็กชายธีรวัฒน์ อุ่นโสภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๖๑

เด็กชายภานุพงศ์ พูนผล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๖๒

เด็กชายภูริภัส พันธ์ศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณทวี
๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๖๔

เด็กหญิงกันต์ฤทัย บุญยะเขต
๒๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๕ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๖๕

เด็กหญิงจิราพร แช่มรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๖๖

เด็กชายกฤษฎิ

์

มาฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๖๗

เด็กชายฐิติโชติ ทองบ่อ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๖๘

เด็กชายธนากร รักษา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงบังอร ศรีวิเศษ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๗๐

เด็กชายพาดา พิศวงปราการ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๗๑

เด็กหญิงพิชญาภา สมเสร็จ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๗๒

เด็กชายพิชิตพงษ์ ชนไพโรจน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๗๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ ชินวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๗๔

เด็กชายเดชาวัต ขำเจริญพร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๗๕

เด็กหญิงเพชรลดา ฤทธิเดช
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๗๖

เด็กชายไพรัช บุญด้วง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๗๗

เด็กหญิงกฤติลักษณ์ มาฤทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๗๘

เด็กชายกฤษฎา มาลีผล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๗๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จากรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๘๐

เด็กชายชานน อะนุชาติ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๘๑

เด็กชายณัฐพล บุบผา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงณิชา จากรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๘๓

เด็กหญิงนิภาพร สอนสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๘๔

เด็กชายบัญญพนต์ ปชชัยโย
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๘๕

เด็กชายลิขิต ตองติดรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงสุทธิดา ปชชัยโย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงเพชรมณี ดวงมาลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๘๘

เด็กหญิงดาวมณี เจียรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๘๙

เด็กชายธนากร กวางรัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๙๐

เด็กชายธนาธรณ์ โคตรชัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๙๑

เด็กชายประเสริฐ นุกอนรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๙๒

เด็กชายพรชัย อาญาเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๙๓

เด็กชายวุฒิชัย พิมานรัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๙๔

เด็กชายทักษิณ นะเรืองรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๙๕

เด็กชายยุติธรรม เจริญรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๙๖

เด็กชายสายรุ่ง นามบุตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๙๗

เด็กชายสุรชาติ จิมานัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๙๘

เด็กหญิงอนุสรา ทะวิงรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๔๕๙/๐๒๒๙๙

เด็กหญิงอารียา โกติรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๖ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๐๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทุรารัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ เวินไธสง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงจิราวรรณ เวินไธสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชะเมรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๐๔

เด็กชายสุชาติ เรืองรัตน์รัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงโยษิตา ศิริแสง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๐๖

เด็กชายกานต์ดนัย หอมเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงจินตกัญญา คำลอย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๐๘

เด็กชายทรงเกียรติ ช่วยพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงปญญาพร พูนผล
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๑๐

เด็กหญิงศศิธรณ์ ท่ากลาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๑๑

เด็กหญิงศศิประภา พุฒจีบ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๑๒

เด็กหญิงศศิวิมล ถนอมพุทรา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๑๓

เด็กหญิงสุภาพร พูนผล
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๑๔

เด็กหญิงขวัญใจ อ่อนนามล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๑๕

เด็กชายจีระชัย ไม้หอม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๑๖

เด็กหญิงธันว์ชนก บุญสุนทร
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๑๗

เด็กหญิงปนัดดา วอนรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๑๘

เด็กชายพลากร ฉวิงรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๑๙

เด็กชายภานุวัฒน์ กล่าวสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๒๐

เด็กชายภานุวัฒน์ เกือทาน

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๒๑

เด็กชายรัฐภูมิ กำจัตุรัส
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๒๒

เด็กชายวัชระ ชังรัมย์

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๒๓

เด็กหญิงศิริพร ชอบรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๒๔

เด็กชายสถาพร นราชรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๒๕

เด็กหญิงสุพรรณิภา เพียรทำดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๒๖

เด็กชายสุภธิน ศรีสังข์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๒๗

เด็กชายสุระศักดิ

์

แชมรัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๒๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ นิพรรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๒๙

เด็กชายอชิรวัฒน์ เวฬุริยกิจกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๓๐

เด็กชายอธิชา บุญทศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๓๑

เด็กชายอธิป เทวารัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๓๒

เด็กหญิงอลิสา รสหอม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๓๓

เด็กหญิงอาทิตยา ไกรเสือ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๓๔

เด็กชายเกริกเกียรติ คำสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๗ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๒๓๓๕

เด็กชายเจตนิพัทธ์ กิงพวง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๓๖

เด็กชายเดชา วงศ์เมือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๓๗

เด็กหญิงกาญจนา คงเจริญสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๓๘

เด็กหญิงขนิษฐา นะรานรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๓๙

เด็กหญิงจันทกานต์ ชืนพงศ์ษา

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๔๐

เด็กชายชนินทร์ อุไรรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๔๑

เด็กชายทรงศักดิ

์

ฉิวรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๔๒

เด็กชายธีรภัทร อนันตรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๔๓

เด็กหญิงนริศรา สุกใส
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๔๔

เด็กหญิงนิธิพร ชะรุมรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๔๕

เด็กหญิงรสิตา สมพงษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงรัตติกรานต์ ชัยชนะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๔๗

เด็กชายศุภกิจ จิตรแม้น
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๔๘

เด็กหญิงสรรค์สุภา อุไรรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๔๙

เด็กหญิงอรุณรุ่ง มาศรักษา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๕๐

เด็กชายอัษฎาวุธ ขจัดโรคา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๕๑

เด็กหญิงอารยา รอดภัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๕๒

เด็กชายอำนาจ อำไพ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๕๓

เด็กหญิงอุมาพร มาศรักษา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๕๔

เด็กชายเทวัญ เกิดผล
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๕๕

เด็กชายกฤษณ หงษ์นคร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๕๖

เด็กหญิงขวัญชนก โคมารัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ อุไรรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงบุณยาภรณ์ ชอบรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๕๙

เด็กชายพิพัฒน์ คงเจริญสุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๖๐

เด็กชายภัคธร หนองบัว
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๖๑

เด็กหญิงภัทราพร สว่างวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๖๒

เด็กชายวชิรวิชญ์ ขจัดโรคา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๖๓

เด็กชายวัฒนา นราชรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๖๔

เด็กชายศักดิชัย

์

ภาคตอน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๖๕

เด็กชายศุภเลิศ จุมรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๖๖

เด็กชายสุภโชค ศรีสังข์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๖๗

เด็กชายสุรพงศ์ สกิมงาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๖๘

เด็กชายอนุศิษย์ ชังรัมย์

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๖๙

เด็กชายอภินันท์ ฉะอิมรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๗๐

เด็กชายอภิรักษ์ ชะโลมรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๗๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ สีโชติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๗๒

เด็กชายทิวา กำจัตุรัส
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงรินลดา อินทร์สุวรรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๗๔

เด็กชายวิวัฒน์ แคนรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๗๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

หอมเนียม
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงสุรีฉัตร ชืนพงศ์ษา

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๗๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

ผะกา
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๗๘

เด็กชายคมสัน แย้มกลิน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๗๙

เด็กชายชาริชาติ เชียงรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๘๐ เด็กหญิงประกายวรรณ
พินธุรักษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๘๑

เด็กชายวันป ทิพย์โพธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๘๒

เด็กชายวุฒิชัย เลิศหงิม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงศานี เชนรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๘๔

เด็กชายศุภกร สีหงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๘๕

เด็กหญิงสุภาวดี ศิริสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๘๖

เด็กชายสุรเดช ลาวิล
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๘๗

เด็กชายอภิวิชญ์ ชะวัตรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๘๘

เด็กหญิงชมพูนุช สุขมอญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงณัฐชยา วาสะรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๙๐

เด็กชายธรรณ์ธร ผสมศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๙๑

เด็กชายธีรภัทร บัวหอม
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๙๒

เด็กชายธีรเดช ชะเวรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ธรรมโม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๙๔

เด็กชายชิติพัทธ์ บุญเกิดรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๙๕

เด็กชายชินวัตร นิรัญรักษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๙๖

เด็กชายณัฐพงษ์ วิเชียรรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงณัฐิดา บินรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๙๘

เด็กชายธนัญชัย ชองรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงธิดา มงคล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๐๐

เด็กหญิงนฤมล ชีรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๐๑

เด็กหญิงนิรชา ศักดิสีเท่า

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๐๒

เด็กหญิงบี ประสาทชัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๐๓

เด็กชายบุณยกรณ์ ใจเทียง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๐๔

เด็กชายปริวรรษ ชะวูรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงผกายวรรณ หอมเนียม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๐๖

เด็กชายพงษ์พัฒน์ เชิงรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๐๗

เด็กหญิงพรธิดา เสาทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงพัชราพร สวัสดิสุข

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๐๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินขอ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๑๐

เด็กหญิงพัชรี บำรุงแคว้น
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๑๑

เด็กชายพัฒนภูมิ แก้วศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงพีรญา เชิงรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๑๓

เด็กชายพุฒินาท ไทยารัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์
ไชยหงษ์พาณิชกุล ๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงยลดา ยันละหา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๑๖

เด็กชายยสินทร แปนไมล์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๑๗

เด็กชายรัชพล ถินตองโขบ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงรัตติมา มาศรักษา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ฉะภูมิรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๒๐

เด็กหญิงวันนิสา คำสะรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๒๑

เด็กหญิงวารุณี โพธิแดง

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๒๒

เด็กชายวุฒิชัย ปานทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๒๓

เด็กชายวุฒินันท์ แก้วศรีสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๒๔

เด็กชายศุภกรณ์ คะเชนรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๒๕

เด็กชายสราวุฒิ ยิงชาติ

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงสายสวรรค์ สินศิริ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๒๗

เด็กหญิงสารีรัตน์ บำรุงแคว้น
๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๒๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ โพธิแก้ว

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๒๙

เด็กหญิงสุนิศา จะชินรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงสุนีย์ ชะใบรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา บำรุงแคว้น
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๓๒

เด็กชายสุรชาติ บำรุงแคว้น
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๓๓

เด็กชายอดิเทพ เกิดผล
๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๓๔

เด็กชายอนุวัฒน์ จิรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๓๕

เด็กหญิงอนุสรา สิกรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุทธิ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๓๗

เด็กชายอมรเทพ ชีรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงอรทัย เหมาะดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๓๙

เด็กหญิงอรสา เชิญรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๐ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๔๐

เด็กชายเดชาวัสส์ ดาทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๔๑

เด็กหญิงเนตรนภา บำรุงแคว้น
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๔๒

เด็กหญิงเยาวมาลย์ จะยินรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๔๓

เด็กชายกฤษฎา เกือทาน

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๔๔

เด็กหญิงกัญญาภัค รสหอม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๔๕

เด็กชายกิตติชัย รูปสอาด
๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๔๖

เด็กหญิงกุลธาดา สมบูรณ์พันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงขนิษฐา ชะวูรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๔๘

เด็กชายจักรพันธ์ เคณาภูมิ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๔๙

เด็กชายจักริน ยามดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๕๐

เด็กหญิงจิดาภา ทิรอดรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๕๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

อาสินรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๕๒

เด็กหญิงจิราพร นันกลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๕๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ กระจางจิตร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๕๔

เด็กชายชัยมงคล พืชทองหลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๕๕

เด็กชายชาคริต เหลืองชัยศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๕๖

เด็กชายชินดนัย ผำชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงญานิศา วิชัยรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงฐิติยา เปล่าจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๕๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยสุวรรณ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๖๐

เด็กชายณัฐพล รังสุวรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนสาคร
๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๖๒

เด็กชายทิชาชาติ เฮ่ประโคน
๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๖๓

เด็กชายธนากร ใจใหญ่
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๖๔

เด็กชายธนิต ชารัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๖๕

เด็กหญิงธัญญรัตน์ อ่อนคำวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ โขงรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๖๗

เด็กชายธีรภัทร มาดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๖๘

เด็กชายธีรวัต จะโรรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๖๙

เด็กชายธีระพงษ์ ปทมะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๗๐

เด็กชายนนทนันท์ กุสารัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๗๑

เด็กชายนพรัตน์ เกิดผล
๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๗๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ กระแสรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๗๓

เด็กชายปญญา บุราณรมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงปณฑิรา ยิมรัมย์

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงปยะดา ทวีพัฒน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๗๖

เด็กชายพงศ์ปรีดา หวองวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๗๗

เด็กชายพงศ์พนัย เจริญศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๗๘

เด็กหญิงพจนา แจ่มทองหลาง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๗๙

เด็กหญิงพรวิมล ชุมพล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงพรวิไล ทิรอดรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๘๑

เด็กชายภูริภัทร ดาดผารัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๘๒

เด็กหญิงมลฤดี ทิสอาด
๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงมินตรา ช่วยพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๘๔

เด็กหญิงมินตรา ปลดเจริญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๘๕

เด็กชายรติกร งามศิริ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๘๖

เด็กชายฤทธิเดช ไชยรินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๘๗

เด็กหญิงวรรณนิษา เอติยัด
๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๘๘

เด็กหญิงวรรณิสา เต็งรัมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงวราพร เพ็ชรกล้า
๐๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงวริศรา สว่างภพ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงวัชรานนท์ ชีรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงวาริษา สุขดาษ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงวิภาวดี ประเสริฐสังข์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงวิไลพร แปนไมล์
๑๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๙๕

เด็กชายวีรภัทร สุขผดุง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๙๖

เด็กชายวีระวัฒน์ แก้วทน
๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๙๗

เด็กชายศรัณย์ ชะรุงรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๙๘

เด็กหญิงศวิตา จดรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๔๙๙

เด็กหญิงศิรภัสสร เสาทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๐๐

เด็กหญิงศิรินญา ชอบรัมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๐๑

เด็กหญิงศิวิมล เชียรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๐๒

เด็กชายศุภกร ไชยสุวรรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๐๓

เด็กชายสมชาย จำปาสี
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงสร้อยเพชร สายพลกรัง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๐๕

เด็กชายสันติสุข เหลาไกร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๐๖

เด็กหญิงสุทัตตา อินทร์ขอ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๐๗

เด็กหญิงสุนิสา ท่อนทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๐๘

เด็กหญิงสุพรรณา โพธิวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงสุภาวิตา เพราะทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๒ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๑๐

เด็กชายอภิชาติ ทัศน์ไทย
๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๑๑

เด็กชายอรรคชัย การรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงอลิเชีย บูคลิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงอสมา สุขมะณี
๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงอัยลดา วิเชียรรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๑๕

เด็กหญิงอาทิตยา สุดเกษ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๑๖

เด็กหญิงอินทิรา กุลดารัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๑๗

เด็กหญิงอุไรวรรณ แจ่มทองหลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๑๘

เด็กหญิงเกศษรินทร์ ทิรอดรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๑๙

เด็กชายเจษฎากร ดวงจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๒๐

เด็กหญิงเสาวภา ศาลางาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ช่างเกวียน
๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๒๒

เด็กชายกฤติกร เจริญศิริ
๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๒๓

เด็กหญิงกฤษณี เทียมทัศน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๒๔

เด็กชายกฤษดา วงสุวรรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงกาญจนา สุวรรณหงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๒๖

เด็กหญิงกานดา สกุลรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๒๗

เด็กชายกิตติธรา วากุรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงชลธิชา โกติรัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงชลาลัย หอมเนียม

๒๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๓๐

เด็กชายชินวัตร แช่มรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๓๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สว่างไธสง
๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๓๒

เด็กชายณัฐนนท์ บุญศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๓๓

เด็กชายณัฐพงศ์ สากจอหอ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๓๔

เด็กชายณัฐภัทร บุญศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๓๕

เด็กชายทักษิณ ราชตราชู
๒๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงทิวารวี ยินดีทรง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๓๗

เด็กชายธนากร หาสุข
๑๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๓๘

เด็กชายธนาวุฒิ พันนอก
๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๓๙

เด็กชายธวัชชัย วันดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๔๐

เด็กหญิงธิญาดา พันธ์ศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๔๑

เด็กชายธีรชัย ซ่อนกลิน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๔๒

เด็กชายธีรพงษ์ ชะเทียนรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๔๓

เด็กชายธีรภัทร์ ตรีวิเศษ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๔๔

เด็กชายธีรภัทร์ ประกอบแสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๔๕

เด็กหญิงนพรัตน์ วอนกระโทก
๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๔๖

เด็กหญิงนพรัตน์ เพ็งวิชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๔๗

เด็กชายนิกร มาศรักษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๔๘

เด็กหญิงนุสรา ซ่อนกลิน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๔๙

เด็กหญิงประภัสสรณ์ ชำนาญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๕๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เยรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงปยฉัตร มีสม
๑๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๕๒

เด็กหญิงปยะพร ยีรัมย์

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๕๓

เด็กหญิงปนมณี ดาดผารัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๕๔

เด็กชายปุระชัย แสนสิงห์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๕๕

เด็กหญิงพรรวษา จันทสาร
๒๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๕๖

เด็กชายพรเทพ เสาทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๕๗

เด็กหญิงพัชรี พรมรักษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๕๘

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ จะโรรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๕๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จดรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๖๐

เด็กชายมญธวัตน์ แก้วเกิด
๒๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๖๑

เด็กชายมังกรธวัช กิรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๖๒

เด็กชายยุทธภูมิ ทิรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๖๓

เด็กชายรัชพล อะโรคา
๒๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๖๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา รอบแคว้น
๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๖๕

เด็กหญิงลดาวัลย์ อันทะรินทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงวนิดา การณรงค์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๖๗

เด็กหญิงวรัชยา มงคล

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงวราภรณ์ นิวาสรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชะรอยรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๗๐

เด็กชายสุทธิรักษ์ ช่างเกวียน
๒๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงสุนิษา ตระกูลรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๗๒

นางสาวสุนิษา สาละ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๗๓

เด็กหญิงสุนิษา ไชยสุวรรณ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๗๔

เด็กหญิงสุนิสา รสหอม
๑๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๗๕

เด็กหญิงสุพรรษา ทะรารัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๗๖

เด็กหญิงสุภาพร ปะรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๗๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ รสหอม

๑๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๗๘

เด็กชายสุวัฒน์ อำรุงแคว้น
๒๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๗๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

วันภักดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๔ / ๘๔๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๘๐

เด็กชายอนุภาพ ศรีมูลตรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงอนุสรา นิลแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๘๒

เด็กหญิงอภิญญา บุญครอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๘๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พลึกรุ่งโรจน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๘๔

เด็กชายอมร วิเศษวงษา
๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงอรวรรณ ธงกลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๘๖

เด็กหญิงอรัญญา วงค์แก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๘๗
เด็กหญิงอรินทร์ญาพร

จอมมะฬา
๐๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงอลิษา สกุลนาค
๒๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๘๙

เด็กหญิงอังคณา วงค์ศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๙๐

เด็กหญิงอัจฉรา กระแสชล
๒๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๙๑

เด็กหญิงอาทิตยา กึมรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๙๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

น้อยพาลี
๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๙๓

เด็กชายเด่นภูมิ ดาทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๙๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ชัยสงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๙๕

เด็กหญิงแคธี

่

เวคลิง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงแพรวา บุญประกอบ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๙๗

เด็กชายโกสี ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงไก่ฟา เชยรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๕๙๙

นางสาวกนกพร ไชยสุวรรณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๐๐

นางสาวกรรณิการ์ ตาตะนัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๐๑

นางสาวกรุณา โกนรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๐๒

นางสาวกัลยาณี จอมมะเริง
๑๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๐๓

นายคณากร ทานรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๐๔

นางสาวจินตนา แฉล้มรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๐๕

นางสาวจิรภัทร์ ขจัดโรคา

๑๔/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๐๖

นายฉัตรมงคล เปกรัมย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๐๗

นางสาวฉันทภิชา กล้าหาญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๐๘

นางสาวชลวิภา นครศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๐๙

นายชานนท์ สีไส
๓๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๑๐

นางสาวชุติกาญจน์ รัตนวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๑๑

นางสาวฐิติยา ฉวิงรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๑๒

นางสาวณัฐณิชา สามุทติรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๑๓

นายณัฐพงษ์ ชะอ้อนรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๑๔

นายณัฐวุฒิ กึงรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๕ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๑๕

เด็กชายตะวัน ลุนสำโรง
๐๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๑๖

นางสาวทริยา อินทรขอ
๑๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๑๗

นายทัตเทพ ประจุดทะเนย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๑๘

นางสาวทิพย์เกษร ตรีวิเศษ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๑๙

นางสาวทิพวรรณ ดาทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๒๐

นายธนภูมิ วงษ์ทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๒๑

นางสาวธัญญารัตน์ อ้วนลำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๒๒

นางสาวธัญลักษณ์ จริตรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๒๓

นางสาวธิดา มาขุนทด
๒๖/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๒๔

นางสาวธิติมา บุญรอดรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๒๕

นายนพดล วิชัยรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๒๖

นายนพวงศ์ เอกรักษา
๒๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๒๗

นางสาวนพเก้า อินทะโชติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๒๘

นางสาวนฤมล ราชศรีลา
๐๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๒๙

นายบุญชิด โสประโคน
๐๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๓๐

นางสาวบุษราคัม เชือมรัมย์

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๓๑

นางสาวปณิตา คำยา
๑๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๓๒

นางสาวประภาพร หงษ์นคร
๒๙/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๓๓

นายปรัชญา เทียงแท้

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๓๔

นางสาวปรารถนา มงคล
๑๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๓๕

นางสาวปริศนา โสดก

๒๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๓๖

นางสาวปนมนัส ตุยรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๓๗

นางสาวพจนา ชารัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๓๘

นายพรรณกรณ์ พรมหงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๓๙

นางสาวพรสรร ถาวรนิติภาพ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๔๐

นางสาวพัชราวดี โยงรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๔๑

นางสาวพัชรินทร์ จารัตน์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๔๒

นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๔๓

นางสาวพิมพ์ประภัส สาระศาริน

๑๒/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๔๔

นายพีระพงษ์ ชิมรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๔๕

นางสาวภัทรวดี โทสันเทียะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๔๖

นายมงคล ยวงรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๔๗

นางสาววิมณรัตน์ อุไรรัมย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๔๘

นายศราวุฒิ หนองนา
๑๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๔๙

นายศักดิสิทธิ

์ ์

เจิงรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๕๐

นางสาวศิริกานต์ นวนมะรัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๕๑

นายสหัสวรรษ ขะจัดโรคา
๑๕/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๕๒

นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณหงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๕๓

นายอภิชาติ มิพันรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๕๔

นายอภิลักษ์ อุปนันท์
๐๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๕๕

นางสาวอรพรรณ บัวพรม
๑๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๕๖

นายอิทธิฤทธิ

์

ฦาชา
๐๗/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๕๗

นายอุดมทอง ศิขินารัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๕๘

นางสาวอโณทัย มณีศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๕๙

นายเจนชัย โล้เจริญรัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๖๐

นายเฉลิมชัย ปสสาคร
๑๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๖๑

นายโกมุท ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๖๒

นางสาวกนกวรรณ ชะเนินรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๖๓

นางสาวกมลวรรณ รัตนโสภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๖๔

นางสาวกิตติมา จริตรัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๖๕

นางสาวจารุวรรณ ตะโสรัจน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๖๖

นางสาวชุติมา นิทุรัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๖๗

นางสาวณัฐมล สุขสานต์
๐๗/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๖๘

นางสาวนฤมล การรัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๖๙

นางสาวนิศากร ทองดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๗๐

นางสาวปาริฉัตต์ แสนสิงห์
๒๒/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๗๑

นางสาวผริตา กระแสรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๗๒

นางสาวพรชิตา ทองดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๗๓

นางสาวพลอยไพริน กระจางจิตร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๗๔

นางสาวพิมพ์ชนก พิมานรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๗๕

นางสาววรรณรดา พันธ์ศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๗๖

นางสาววาณิดา ช่วยรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๗๗

นางสาววิภาภรณ์ แก้วทน
๐๓/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๗๘

นางสาวศิริวรรณภา หาสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๗๙

นางสาวศุภรัตน์ อุไรรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๘๐

นางสาวสรินยา ลิมสอน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๘๑

นางสาวสุชาวดี เนตรวิลา
๐๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๘๒

นางสาวสุนิสา วันทุมมา
๐๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๘๓

นางสาวสุภัสสร ปลืมกมล

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๘๔

นายอฐิติคุณ อินทร์สุวรรณ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๘๕

นายอนุวรรตน์ เคล้าจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๘๖

นางสาวอรพรรณ เจียมรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๘๗

นางสาวอรวรรณ โกติรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๘๘

นางสาวอรสา จันทรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๘๙

นายอรุณ เกือทาน

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๙๐

นายอัศม์เดช สาลางาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๙๑

นางสาวอาภาศิริ ท้าวพยุง
๑๕/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๙๒

นายเกรียงศักดิ

์

โชตินิกร
๒๙/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๙๓

นางสาวเจนสุภา คงเจริญสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๙๔

นางสาวเบญจม์ภัทร เพ็งกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๙๕

นางสาวกมลลักษณ์ ปะวะถา
๑๐/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๙๖

นางสาวจริยา คะเชนรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๙๗

นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง
๒๐/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๙๘

นายชาญณรงค์ บุญญะราช
๐๑/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๖๙๙

นางสาวญานินท์ วิชัยรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๐๐

นายณัฐพงษ์ สมสวย
๐๗/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๐๑

นายณัฐพล วงศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๐๒

นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๐๓

นายทักษิณ เกยมณี

๑๓/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๐๔

นายธนาวุฒิ ชัยชะนะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๐๕

นางสาวธิดารัตน์ จอดสันเทียะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๐๖

นางสาวนัดดา เจียกรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๐๗

นางสาวนำทิพย์ ชมถนอม
๐๖/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๐๘

นายพงศธร เจริญรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๐๙

นางสาวพรรษา ไชยเขต
๒๓/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๑๐

นางสาวพิมพิไล ใหญ่รัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๑๑

นายมงคลชัย สีจันเหนือ
๐๘/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๑๒

นางสาวรัตนาวดี ยินดีรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๑๓

นางสาววราภรณ์ ชมสำฤทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๑๔

นางสาววาสนา หอมหวล
๐๗/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๑๕

นางสาววิไลลักษณ์ เจียวรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๑๖

นางสาววิไลวรรณ เสาทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๑๗

นางสาวศิริวรรณ พันธ์ศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๑๘

นายสาโรจน์ เสาทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๑๙

นายสิทธิศักดิ

์

จะยินรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๒๐

นางสาวอรนิสา ฉลูรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๒๑

นางสาวอรวรา สำราญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๒๒

นางสาวเกือหนุน

้

อุไรรักษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๒๓

นายเทพรังสรรค์ ชีรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๒๔

นางสาวเฟองฟา พิชิตโชคชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๒๕

นายเสกสรรค์ นิวาสรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๒๖

เด็กชายกิตติพงศ์ โยมรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๒๗ เด็กหญิงจรรณญามาตร
อินทร์ชำนาญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงจิราวรรณ แซ่อึง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ ดาทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๓๐

เด็กชายธวัชชัย เท่ามาบาล
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๓๑

เด็กชายนุกูล กระแสโสม
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๓๒

เด็กหญิงวรรณา กาลอินทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๓๓

เด็กชายวันชนะ ยินดีรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๓๔
เด็กหญิงวันสงกรานต์

แช่มรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๓๕

เด็กหญิงศศิธร ขีดกลาง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๓๖

เด็กชายสิขรินทร์ ขาวรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๓๗

เด็กชายสุพุธ สายศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๓๘

เด็กชายสุวิชา แสวงรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๓๙

เด็กชายอนุชา ยวงรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๔๐

เด็กชายอภิรักษ์ ฉวิงรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงอรษา ยินดีรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๔๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีสง่า
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๔๓

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ยวงรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๔๔

เด็กชายนันทกร แสวงรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ยวงรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๔๖

เด็กหญิงบัณฑิตา จรัสรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๔๗

เด็กชายราชวัติ ฉวีรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๔๘

เด็กหญิงศรัญญา ปดซา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๔๙

เด็กชายสถาพร วิจิตรวาริน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงสุทธิกานต์ เจริกรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๕๑

เด็กหญิงอทิตยา เยาวลักษณ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๕๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

พนุมรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๕๓

เด็กชายบุญถึง นิรัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงบุษราคัม โยยรัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๙ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงสุธิดา แสนสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๕๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โยงรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๕๗

เด็กชายกษิติ จันทะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๕๘

นางสาวกัลญา เดชารัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๕๙

เด็กชายณัฐนันท์ อุตสาห์รัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๖๐

เด็กชายพีรพงษ์ เกษน้อย
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๖๑

เด็กหญิงวิภาวัน นิทุรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๖๒

นางสาวสมปอง แก้วมณี
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๖๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ปรากฎหาร
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๖๔

เด็กหญิงกาญจนา ชะรุงรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ โฉมรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๖๖

เด็กชายจิรเดช คำศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๖๗

เด็กหญิงญาณิศา ชินนอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๖๘

เด็กชายธนภัทร เมืองจร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๖๙

เด็กชายธนานนท์ ทับอุดม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๗๐

เด็กชายธีรพัฒน์ ชะงอนรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๗๑

เด็กชายนุกูล กล้าวิเศษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๗๒

เด็กชายพงศธร เวียงอินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๗๓

เด็กหญิงฟาติมา เจะรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๗๔

เด็กชายวราพงษ์ ชะลุนรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๗๕

เด็กชายศุภกฤต บำรุงแคว้น
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๗๖

เด็กหญิงสุกันยา ชะลุนรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๗๗

เด็กชายอธิวัฒน์ ยืนนาน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๗๘

เด็กชายอธิวัตร์ สงวนศักดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงอัฐภิญญา แฉล้มรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๘๐

เด็กหญิงเมฑิตา คงเร่ง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงไกรศร นะมอญรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๘๒

เด็กชายกรภัทร์ ชะอ้อนรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๘๓

เด็กชายกฤษฎา ชะโลมรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๘๔

เด็กหญิงกัญติมา มณีศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๘๕

เด็กชายกิตติคุณ พานหนอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๘๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ชะลุนรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงชมภูนุช อุบลหอม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๘๘

เด็กชายชินดนัย บำรุงแคว้น
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๘๙

เด็กหญิงชุติมนต์ แกล้วกล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๐ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๒๗๙๐

เด็กชายฐิติกร แสงรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๙๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อภิเดช
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๙๒

เด็กชายณัฐนันท์ นะมอญรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงธนัชชา เชือมรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๙๔

เด็กชายธนารักษ์ ลือฤทธิพงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๙๕

เด็กหญิงธันย์ชนก อรรถวิเวก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๙๖

เด็กชายธีรภาพ ฉลุนรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๙๗

เด็กชายนราธร นะมิดรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๙๘

เด็กชายนัฐวัฒน์ โรมรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงนิตยา โอสถประสาท

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงบุณยาพร อะมรรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๐๑

เด็กชายปฎิภาณ ยอดศิลาวงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงพัชรา แก้วพิกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๐๓

เด็กหญิงพิมพ์ผกา ตาสือ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๐๔

เด็กชายมนตรี พิราญรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๐๕

เด็กชายมนต์ศักดิ

์

สติภา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๐๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บรรลือทรัพย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๐๗

เด็กหญิงวรรณษา แพงทรัพย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๐๘

เด็กชายวุฒิชัย การุณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๐๙

เด็กชายศิโรดม ชะลุนรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๑๐

เด็กหญิงสาวิณี เจียมรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๑๑

เด็กชายสุเมธ อุไรรัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๑๒

เด็กหญิงอริยมาศ รุนใหม่
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๑๓

เด็กหญิงอาริสา กรมกระโทก
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๑๔

เด็กชายเอกพงษ์ หอมเนียม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๑๕

เด็กชายเอกพล ศรีบูพิมพ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๑๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ข้อยุ่น
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๑๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ยอดศิลาวงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงติญารัตต์ การณรงค์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๑๙

เด็กหญิงนิตยา กระแสโสม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงปณิภรณ์ ฉะอิงรัมย์

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๒๑

เด็กชายวัฒนา โคมารัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงศุภานันท์ เจริญรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๒๓

เด็กชายสิลา เสียงวังเวง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๒๔

เด็กหญิงสุธิดา ศรีเพ็ง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๑ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงสุนีย์ เฉลียวสิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๒๖

เด็กหญิงสุภาวดี ชะลุนรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๒๗

เด็กชายอนุชา ชะรุงรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๒๘

เด็กชายอภิชัย อำรุงแคว้น
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๒๙

เด็กหญิงจันทิมา สาเหลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๓๐

เด็กหญิงทิพวรรณ สุขอุดร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๓๑

เด็กหญิงพิราวรรณ ทันใจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๓๒

เด็กชายพีรพล สุดยอด
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๓๓

เด็กหญิงศิริประภา แสนอ้วน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๓๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ บัวเย็น
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๓๕

เด็กชายสุริยา ชะนัดรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๓๖

เด็กชายเอกภพ ทวีพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๓๗

เด็กชายกฤติพงศ์ หนองนา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๓๘

เด็กหญิงกัลยกร สืบเทพ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๓๙

เด็กหญิงกาญจนา จิตรแม้น
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๔๐

เด็กชายจักรี นิพรรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๔๑

เด็กหญิงจิรประภา ภูอ่อน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๔๒

เด็กหญิงชณิกานต์ สุขอุดร
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงชบาพร ดวงศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๔๔

เด็กชายณรงค์ ทันใจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๔๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

อรัญไสย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๔๖

เด็กหญิงนิสา โยงรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๔๗

เด็กชายพงศธร ชะรารัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๔๘

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ชะงอรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๔๙

เด็กหญิงพิมพ์พิศา พนมรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๕๐

เด็กชายพุทธิพงษ์ วงค์สุรินทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๕๑

เด็กหญิงภควดี บุญภักดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๕๒

เด็กชายรพีภัทร บุญฑะจิตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๕๓

เด็กหญิงวรากรณ์ ทองแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๕๔

เด็กชายวิรัตน์ อิมสำราญ

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๕๕

เด็กชายวีระชัย ชะรารัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๕๖

เด็กชายศักดิดา

์

หาญเสมอ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๕๗

เด็กชายศุภกร เชิดรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา เก้ากลาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงสุวิมล กาญจน์อินทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๖๐

6หนึงฤดี

่

ศรีเดช
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๖๑

เด็กหญิงอรอุมา จะทารัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๖๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองเขียว
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กุมรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๖๔

เด็กชายก้องภพ เหมือนถวิล
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงจันทกานต์ สืบเทพ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๖๖

เด็กชายธนา สิบรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๖๗

เด็กชายธนากร ทิพย์สีหา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๖๘

เด็กชายพงษ์ศธร เฉลิมรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงพรรณพษา เกิดนาน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๗๐

เด็กชายมนเทียน อีนสำราญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๗๑

เด็กชายวรากร เชิดรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๗๒

เด็กชายอนุชา สุขสงวน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๗๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ชะเดืองรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๗๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ในรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๗๕

เด็กชายธนาทร อิมสำราญ

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๗๖

เด็กชายทรงวุฒิ วาพัดไทย
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๗๗

เด็กชายธนพัฒน์ การณรงค์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๗๘

เด็กชายธวัชชัย เต็งรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๗๙

เด็กหญิงสุพิชชา มีมาเน็ด
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๘๐

เด็กหญิงจีรนันท์ เชิดนาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๘๑

เด็กหญิงชลิตา ชะดารัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๘๒

เด็กหญิงณัชชา ทอนผา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๘๓

เด็กชายรัฐภูมิ จะอำรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๘๔

เด็กชายสมัชญ์ ศรีจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๘๕

เด็กชายอมรเทพ ชิมรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๘๖

เด็กชายคมกริช พินิจงาม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๘๗

เด็กชายธนภัทร นันโช
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๘๘

เด็กหญิงนำเพชร เสนาคำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๘๙

เด็กชายรัฐภูมิ คล้ายห้างหว้า
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๙๐
เด็กชายโชคทวีทรัพย์ แสนสุด

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๙๑

เด็กชายณภัทร ยาท้าว
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๙๒

เด็กหญิงปารวีย์
วิริยะธนะเจริญกิจ ๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๙๓

เด็กชายอติเทพ บุตะวงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๙๔

เด็กชายอารยธรรม ตรีกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๙๕

เด็กหญิงเมธาวี ลีดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๙๖

เด็กหญิงแพรวา แข่โส
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๙๗

เด็กหญิงธิดาภา ทวีพูน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๙๘

เด็กชายนาธาน พระเอียง

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๘๙๙

เด็กชายปวเรศ บุญสอน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๐๐

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีสุข
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงพรรณนิภา กล้าหาญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน ประโพทานัง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงพุทธิชา ปานเพชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๐๔

เด็กชายภควัฒน์ แสวงสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงวิภาพร จิตรเอก
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๐๖

เด็กชายวีรพันธ์ ทองประดับ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงศิริวรรณ อินทรา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๐๘

เด็กชายสมเกียรติ เกิดประโคน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๐๙

เด็กชายอานัส นุตพงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๑๐

เด็กชายเจษฎาพร เอ็มประโคน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๑๑

เด็กชายเปมทัต วรกิจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงเปมิกา ประทาน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๑๓

เด็กชายจำรัส หาญประโคน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงจิราพา คำทองหลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๑๕

เด็กชายฉัตรชัย แสงสว่าง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ เกิดประโคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๑๗

เด็กชายณัฐวัตร เพ่งพิศ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงบวรรัตน์ เปยกระโทก
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงภาวิณีย์ จงอยู่
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๒๐

เด็กชายภูบดินทร์ พูนลัน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงยุวดี แสวงสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๒๒

เด็กชายรพีภัทร ปองจัตุรัส
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงรุ่งรุจี หนุนโชค
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงลลิตา อัคบุตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงวศินี สมนึกตน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๒๖

เด็กชายวาคิน โคตะระ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๒๗

เด็กหญิงวาโย ฉัตรเงิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๒๘

เด็กชายวีรพล สวายประโคน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๒๙

เด็กชายอนุภัทร บุญไกร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงอรพิน ดวงสาม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๓๑

เด็กหญิงเบญจมาศ พูนประโคน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงกัลยาณี พันธ์สิน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๓๓

เด็กชายธนดล วิเศษชาติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๓๔

เด็กชายปฏิภาณ บุญมาก
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๓๕

เด็กชายปญญากร ว่องไว
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงพีรดา นามนา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๓๗

เด็กหญิงสุนันทรา วิสุทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๓๘

เด็กชายอาทิตย์ คุชิตา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงชมพูนุท ยืนยง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงปาณิศา ทรัพย์อนันต์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๔๑

เด็กชายพัสกร ยืนยง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๔๒

เด็กหญิงภัคประภา พรมพลเมือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงภัคพร พิมทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๔๔

เด็กชายศรัณญ์ เพิมปญญา

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงศลิตา ศรีเพชร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงสกาวเดือน พรมพิบาล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๔๗

เด็กชายสิทธิพงศ์ หาญประโคน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๔๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ กรมแสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงสุภัสสร สำรวมจิต
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๕๐

เด็กหญิงสุภาดา หมายดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๕๑

เด็กชายอิสระ สมสี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๕๒

เด็กชายเทพพิชิต อยู่เย็น
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๕๓

เด็กหญิงแพรพรรณ์ ดาศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๕๔

เด็กชายก้องภพ พันธ์สิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๕๕

เด็กชายจตุพล ยุติธรรม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๕๖

เด็กหญิงชมพูนุท สุมรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๕๗

เด็กชายชัยมงคล บุญยืน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๕๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วุฒิยา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สังฆะสอน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๖๐

เด็กชายธีรนันท์ ชาวนา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๖๑

เด็กชายธีรภัทร พรหมมา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๖๒

เด็กชายนัทธพงศ์ เชิญรัมย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงปาลิตา สำรวมจิตต์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๖๔

เด็กชายภคนันท์ พิมทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๖๕

เด็กหญิงรินทิพย์ สุขจิต
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๖๖

เด็กชายวรากร ยืนยง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงศิริยากร ช่วยรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๖๘

เด็กชายสถิตติกร ศรีเพชร
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๖๙

เด็กชายสมประเสริฐ อิภิโช
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๗๐

เด็กชายสราวุฒิ ยังยืน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงสวรินทร์ สุขจิต
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๗๒

เด็กชายสุทธินัย ปานทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงสุภาวิมล แก้วมณี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๗๔

เด็กหญิงสุวิมล ยืนยาว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๗๕

เด็กหญิงอนัญญา มะลิซ้อน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๗๖

เด็กชายอนุรักษ์ ศรีจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๗๗

เด็กชายเมฆา บุตรงาม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๗๘

เด็กหญิงกัญญภรณ์ มันสลาย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แซ่อัง

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๘๐

เด็กชายธรรมรัตน์ ยืนยง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๘๑

เด็กหญิงธาริณี นานหล้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๘๒

เด็กหญิงศศลักษณ์ มีเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ วาสรส
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๘๔

เด็กชายพงศภัค บุญลือ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๘๕

เด็กชายวรวุฒิ ดีทัว

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๘๖

เด็กชายสุรสีห์ งับประโคน
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ สุขจิตร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๘๘

เด็กชายอนุรักษ์ มาอยู่
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๘๙

เด็กหญิงธญานี เกลียวเพียร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงนภาพร อินพิทัก
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๙๑

เด็กหญิงพรพิมล วุฒิยา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๙๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ ดีใจ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๙๓

เด็กหญิงเกวลิน กันรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๙๔

เด็กหญิงชนันท์ภรณ์ นิพรรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๙๕

เด็กหญิงชนันท์ภัทร์ นิพรรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๙๖

เด็กชายชนาดุล ปาสาทัง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๙๗

เด็กชายปยณัฐ พลประสิทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๙๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อาญาเมือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๒๙๙๙

เด็กชายณัฐเกียรติ บุตรประโคน
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๖ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงพนิตษา ศรีบุรินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงมานิตา ศรีสัตยเสถียร
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๐๒

นางสาวกนกพร มะลิ
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๐๓

นางสาวกนกพร หิงประโคน
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๐๔

นายกษิดิศ แดงหมืนไวย

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๐๕

นางสาวกัญญารัตน์ วาระรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๐๖

นางสาวกาญจนาพร ไตรโยธี
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๐๗

นางสาวกุลดิลก บุติมาลย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๐๘

นายขจรพงศ์ เมอะประโคน
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ขวัญเย็น
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๑๐

เด็กหญิงชวิศา เพชรโต
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๑๑

นางสาวฐิติมา จวงประโคน
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๑๒

เด็กหญิงฐิติมา ปกคำไทย
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๑๓

นางสาวณัฐชา กระจ่างพลากร
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๑๔

นางสาวณัฐพัชร มีพวงผล
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๑๕

นางสาวทาริกา นะราเทียม
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๑๖

นายธนวัฒน์ เพ็ชรดำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๑๗

นางสาวธนัญญา ไชยศรีรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๑๘

เด็กชายธีรภัทร สายราม
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๑๙

เด็กหญิงนภิสา ผดุงแดน
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๒๐

นางสาวนัทธมน หาญประโคน
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๒๑

นางสาวนันทิชา คงดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๒๒

นางสาวนันทินี ศรีพรหม
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๒๓

นายนาถวัฒน์ โพธิขาว

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๒๔

นางสาวบุษกร ควรประโคน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๒๕

นายปฏิกรณ์ จันทร์สนาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๒๖

นางสาวปยะธิดา ศิลปรัศมี

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๒๗

นายพีรเดช หงส์วิไล
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๒๘

เด็กหญิงภัทรทิรา พิมพ์จันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๒๙

นางสาวภัทรมน ปรังประโคน
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๓๐

นายภูริภัทร์ เพ็งเพชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๓๑

นางสาวรัตนา อุ่มประโคน
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๓๒

นางสาววชิรญาณ์ เข็มรุกขา
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๓๓

นางสาววนิดา สาละ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๓๔

นางสาววันวิสา ยงยิงยืน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๓๕

นางสาววิชชุลดา สอนศิลปพงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๓๖

นายวิศญ์มกร ชัยวิเศษ
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๓๗

เด็กหญิงศรัณย์พร ศรีชา
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๓๘

นางสาวศศิกานต์ ทูลประโคน
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๓๙

นางสาวศิลปศุภางค์ ชนะภักดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๔๐

นางสาวสริญญา มะลิซ้อน
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศิริม่วง
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๔๒

นางสาวสุธีกาญจน์ สุดโสม
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๔๓

นางสาวสุธีกานต์ พวงแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๔๔

นางสาวสุปรียา เชือจีน

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๔๕

นายอภิลักษณ์ เทียมแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๔๖

นายอภิสิทธิ

์

โฉมรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๔๗

นางสาวอรนภา ชะนะประโคน
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๔๘

นายอรรณพ แปนประโคน
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๔๙

เด็กหญิงอรวรรณ ทวันเวท
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงอังคณา ชาญประโคน
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๕๑

นายเทพไท ไทวะกิรติ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๕๒

นางสาวเพชรรัตน์ เพชรดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๕๓

นางสาวเพียงขวัญ อาจณรงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๕๔

นางสาวแอนนา ชาญประโคน
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๕๕

นางสาวกนกพร หมันตลุง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๕๖

นางสาวจันทร์จิรา โอดรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๕๗

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปราบประโคน
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๕๘

นางสาวชลดา สืบวัน
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๕๙

นางสาวณัฐฐาพร การกระสัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๖๐
นางสาวณัฐฑิราภรณ์ กุลกิตติวิริยะ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๖๑

นางสาวณัฐริกา นพตลุง
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๖๒

นายนัทธพงศ์ ศิลาชัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๖๓

นายปรวรรตน์ เครือเนียม
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๖๔

นางสาวปวันรัตน์ ปรังประโคน
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๖๕

นางสาวปาณิสรา ฮัทโทริ
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๖๖

นายพุฒิพัฒน์ บุญพ่วงสัมฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๖๗

นางสาวภัทรติมา เข็มประโคน
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๖๘

นายภูเบศ นามทะจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๖๙

นายมงคลชัย อ่อนสิงห์
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๗๐

นางสาวมนัสวรรณ กูนา
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๗๑

นายยุทธนา จันทร์ศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๗๒

นางสาวลัดดาวรรณ แก้วเหลียม

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๗๓

นายวิริทธิพล

์

ไชยันโต
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๗๔

นางสาวศุภาพิชญ์ วงศ์เหลืองอ่อน
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๗๕

นายสันต์ แสงมณี
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๗๖

นางสาวสิรานุช ม่านทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๗๗

นางสาวสุชาดา ชัยประเสริฐ
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๗๘

นายอดิสรณ์ พรมสุทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๗๙

นายอนันตชัย จงกล
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๘๐

นางสาวอาทิตยา ทรงประโคน
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๘๑

นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๘๒

นางสาวเจริญศรี หล่อแท้
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๘๓

นายสุนทร ดุจจานุทัศน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๘๔

นางสาวนิศากร สุดประโคน
๑๒/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๘๕

นางสาวประภาพร วรกะโทก
๒๑/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๘๖

นางสุตานันท์ เพียวพงศ์ ๑/๐๔/๒๕๐๗ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๘๗

นายเพชร กระโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๘๘

นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
๑๐/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๘๙

นางสาวกนกพร จำนงค์ผล

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๙๐

นางสาวกนกพรรณ ปนรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๙๑

นางสาวกนกวรรณ ชาญประโคน
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๙๒

นางสาวกรพินธ์ บวชประโคน
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๙๓

นางสาวกรวิกา เชือนิจ

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๙๔

นายกรัณย์รัตน์ ปานเกิด
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๙๕

นายกฤษ ศรีละ
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๙๖

นายกฤษดา ล้อประโคน
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๙๗

นางสาวกัญญาภัค เกรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๙๘

นางสาวกัญยรัตน์ คงประโคน
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๐๙๙

นางสาวกัลยา เริมปลูก

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๐๐

นางสาวกัลยารัตน์ ถวัลย์เวท
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๐๑

นางสาวกัลยารัตน์ โคตุละมา
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๐๒

นางสาวกาญจนา กังประโคน
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๐๓

นางสาวกิตติยาภรณ์ กิรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๐๔

นายกิตติศักดิ

์

เอียมประโคน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๐๕

นางสาวขวัญจิรา เนตรพล
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๐๖

นางสาวขวัญจิรา โลกประโคน
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๐๗

นายคทาวุธ นารินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๐๘

นางสาวครองขวัญ ชืนชมยิง

่ ่

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๐๙

นางสาวจรรยารัตน์ ห่วงประโคน
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๑๐

นางสาวจริญญา สุณะไตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๑๑

นายจักรพงษ์ มิตรชอบ
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๑๒

นายจักรินทร์ บัวชุม
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๑๓

นางสาวจันทมณี ล้อประโคน
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๑๔

นายจารุวัฒน์ แม้นประโคน
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๑๕

นางสาวจิตติมา เกรียรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๑๖

นางสาวจิติมา แปนประโคน
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๑๗

นางสาวจินตภา เถาะพูน
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๑๘

นางสาวจิรภัทร สนิทประโคน
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๑๙

นายจิรวัฒน์ แคไธสง
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๒๐

นายจิระโชติ ธรรมโรเวส
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๒๑

นางสาวจิราพัชร แย้มศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๒๒

นางสาวชญานินทร์ มังคะรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๒๓

นางสาวชนาภา หัดประโคน

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๒๔

นางสาวชนิภรณ์ ชูเลิศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๒๕

นางสาวชมพูนุช โนนศิลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๒๖

นางสาวชรินรัตน์ สายไพสงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๒๗

นางสาวชลนิภา ทรงประโคน
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๒๘

นายชาญชัย เสาทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๒๙

นายชาติสรไกร รัตน์ประโคน
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๓๐

นางสาวชุลีพร สมภูมิ

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๓๑

นางสาวญาณิศา ปรังประโคน
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๓๒

นางสาวฐานิกา ไวยาประโคน
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๓๓

นางสาวฐิติมา ยามประโคน
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๓๔

นายณรงศ์ธร ไชยสา
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๓๕

นายณัฐกานต์ เกษร
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๓๖

นางสาวณัฐกุล ละอองทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๓๗

นางสาวณัฐธิดา ผินสู่
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๓๘

นางสาวณัฐพร กงประโคน
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๓๙

นางสาวณัฐพร สงวนรำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๔๐

นางสาวณัฐริกา หล้าสุด
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๔๑

นางสาวณิชารีย์ พรงูเหลือม
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๔๒

นางสาวณิชารีย์ โกยรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๔๓

นายทวีศักดิ

์

ทองศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๔๔

นางสาวทัดดาว สงคราม
๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๔๕

นางสาวทัดดาว เรียมประโคน
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๔๖

นางสาวธนัญญา สมุธิราช
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๔๗

นางสาวธนาภรณ์ ภู่ห้อย
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๔๘

นายธวัชชัย ชัยหมก

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๔๙

นางสาวธาริณี ช่อมะลิ
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๕๐

นางสาวธีรกานต์ ไชยอินทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๕๑

นายธีรวัต ข่าขันมะลี
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๕๒

นายนพรัตน์ วงษ์อุดร
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๕๓

นางสาวนภสร งานประโคน

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๕๔

นางสาวนภัสกร คลังประโคน
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๕๕

นางสาวนภาพร เผ่าพันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๕๖

นางสาวนราพร สามันแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๕๗

นางสาวนลินี ปดสาศักดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๕๘

นายนัทธพงษ์ เถระวรรณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๕๙

นางสาวนัทธมน จันทร์ประโคน
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๖๐

นางสาวนันทชา สุทธิ
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๖๑

นางสาวนันทิยา ตรีธารทิพย์วงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๖๒

นางสาวนิชา พลวิเศษศักดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๖๓

นางสาวนิชิตา ชาวนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๖๔

นางสาวบวรรัตน์ ดุจจานุทัศน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๖๕

นายบวรรัตน์ ทุมมาลี
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๖๖

นางสาวบัณฑิตา อาจทวีกุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๖๗

นางสาวปณิดา ทุยประโคน
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๖๘

นางสาวปภาวรินทร์ ผลานิสงฆ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๖๙

นายปรมัตถ์ พริงเพราะ

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๗๐
นางสาวประกายแก้ว ธรรมดา

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๗๑

นายปรัชญา อุสาดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๗๒

นางสาวปริณดา จันธิมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๗๓

นายปรินทร ศรีหมุน
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๗๔

นางสาวปรียาภรณ์ โสมะมี
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๗๕

นางสาวปวีณา กุญรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๗๖

นายปญจพล ภิรมย์นาค

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๗๗

นางสาวปทสุดา บูรณ์เจริญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๗๘

นายปานเทพ เกียนประโคน
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๗๙

นางสาวปาริฉัตร ดำเสนา
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๘๐

นางสาวปาริฉัตร มังมี

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๘๑

นางสาวปยวดี สกุลมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๘๒

นางสาวปยาอร ศรีสุวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๘๓

นายปุณณภพ แจ่มประโคน
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๘๔

นายพงศ์ภัค เนตรพล
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๘๕

นางสาวพจนา ยึนประโคน
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๘๖

นางสาวพนิดา ทาสีทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๘๗

นางสาวพรฉวี วุธวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๘๘

นางสาวพรชิตา อินทร์บุญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๘๙

นางสาวพัชรวลัย มิตรแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๙๐

นางสาวพัชราภรณ์ จอมประโคน
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๙๑

นางสาวพัชราภา เอ็มประโคน

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๙๒

นางสาวพัชรินทร์ เพ็งพินิจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๙๓

นางสาวพิมพ์วิภา สุวรรณบุญเรือง
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๙๔

นางสาวพิมล ไวยาประโคน
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๙๕

นายพีรพัฒน์ โมรา
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๙๖

นายพีระพล สายยศ
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๙๗

นางสาวฟารุ่ง ทูลประโคน
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๙๘

นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญรอด
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๑๙๙

นางสาวภัทรียา คำอ่อน
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๐๐

นายภาณุพงษ์ เอียมรัมย์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๐๑

นายภานุพงษ์ ชนะกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๐๒

นายภานุพงษ์ แขนรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๐๓

นางสาวมณีรัตน์ พุ่มใจดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๐๔

นางสาวมธุรดา เกษร
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๐๕

นางสาวมนต์นภา มีประโคน
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๐๖

นายมนัญชัย เนาว์ประโคน
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๐๗

นางสาวมยุรี วิงประโคน
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๐๘

นายยุรวัฒน์ ยอดมงคล
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๐๙

นางสาวรชตพร จิตตา
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๑๐

นางสาวรัตนาภรณ์ มันยืน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๑๑

นายรุ่งโรจน์ ดียิง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๑๒

นางสาววรรณภา นามอินทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๑๓

นางสาววรรณิศา ขันทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๑๔

นางสาววราภรณ์ รักษา
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๑๕

นายวัชพล ฉัตรทันต์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๑๖

นายวัชระ โลกประโคน
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๑๗

นายวัยวัฒน์ วรรณโกษิตย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๑๘

นางสาววัสสิกา สุขแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๑๙

นางสาววาริยา ชนะประโคน
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๒๐

นางสาววิชญาดา สุขแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๒๑

นายวิชยา นะราษี
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๒๒

นางสาววิเลขา ลีประโคน
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๒๓

นางสาววิไลพรรณ จันทร์กลม
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๒๔

นางสาววีรินทร์ สายชุ่มดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๒๕

นายศตวรรษ สุทธิศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๒๖

นายศรัญยู ดุสิตา
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๒๗

นายศรัณย์ภัทร เชิดชน
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๒๘

นายศรายุธ ชาวนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๒๙

นางสาวศศิตา สุวะศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๓๐

นางสาวศศิวิมน วึงประโคน
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๓๑

นางสาวศศิวิมล สุริยัน
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๓๒

นายศาสนพงษ์ โคประโคน
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๓๓

นางสาวศิริลักษณ์ สมภาค
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๓๔

นายศิริวรรณ ลงรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๓๕

นายศิโรดม เฉลาประโคน
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๓๖

นางสาวศุภกานต์ ทรงราศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๓๗

นางสาวสนธิยา ยุ่งประโคน
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๓๘

นายสมประสงค์ สุทธิรักษา
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๓๙

นางสาวสรานันท์ อุนัยบัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๔๐

นายสิทธิกร เชือเนตร

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๔๑

นายสิทธิพล วงษ์ณรงค์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๔๒

นางสาวสินินาฏ เสงียมทรัพย์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๔๓

นางสาวสิรณี เมือประโคน
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๔๔

นายสิรดนัย รัตน์ประโคน
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๔๕

นายสิริชัย การกระสัง
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๔๖

นางสาวสิรินญา ราชศิริพงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๔๗

นางสาวสิริพร สีดาดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๔๘

นางสาวสิริรัตน์ คำสี
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๔๙

นางสาวสิริวิมล ปุตตะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๕๐

นางสาวสีตลา ดีโพธิรัมย์

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๕๑

นายสุทธิพงศ์ วิจิตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๕๒

นางสาวสุธิดา เงินงอกงาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๕๓

นางสาวสุธิตา ทองทา
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๕๔

นางสาวสุนิสา ม่วงประโคน
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๕๕

นางสาวสุปญญา กุลวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๕๖

นางสาวสุพรรษา ปุยะติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๕๗

นางสาวสุภัทตรา เบืองบน

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๕๘

นางสาวสุริษา เรืองทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๕๙

นางสาวสุวนันท์ ดียิง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๖๐

นางสาวสโรชา เกือประโคน

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๖๑

นายอดิศา สวนเพชร
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๖๒

นางสาวอนัญญา มาลาทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๖๓

นางสาวอนัญญา เรืองประโคน
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๖๔

นายอนุชา สำรวมจิตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๖๕

นายอภิสิทธิ

์

สีแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๖๖

นายอภิเชษฐ ถีถาวร
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๖๗

นางสาวอมรา แซ่กลาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๖๘

นางสาวอรจิรา ดีราชรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๖๙

นางสาวอรนภา การภักดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๗๐

นางสาวอรปรียา นวลประโคน
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๗๑

นางสาวอรพรรณ ปรังประโคน
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๗๒

นายอรรถพล นาประโคน
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๗๓

นางสาวอัจฉริยา ยงค์เดช

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๗๔

นางสาวอาทิตยา อรชุน
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๗๕

นายอาทิตย์ ศรีสุวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๗๖

นางสาวเกตุมณี สอนคำเฟอย
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๗๗

นายเกรียงศักดิ

์

อพรรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๗๘

นางสาวเกวลิน กิรัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๗๙

นางสาวเกศมณี งับประโคน

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๘๐

นางสาวเขมิกา ฮุยประโคน
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๘๑

นางสาวเปรมศิริ พืนแสน

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๘๒

นายเมทินี นาคประสพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๘๓

นางสาวเยาวเรศ คณะพิจารณ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๘๔

นางสาวเรณุกา เจริญรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๘๕

นางสาวเสาวณีย์ อุ้มเพชร
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๘๖

นางสาวเสาวณีย์ เชือชัย

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๘๗

นายไชยพศ บำรุงตน

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๘๘

เด็กชายกฤษณะ สมเย็น
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๘๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ สุนินบูลย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงจันจิรา โพธิงาม

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๙๑

เด็กชายชัยวัฒน์ นองมัน
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ ใจอ่อน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๙๓

เด็กหญิงนันท์นภัส นะชินรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๙๔

เด็กหญิงพิมพิกา โสเพียร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๙๕

เด็กหญิงมลธิชา วนเกิด
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๙๖

เด็กหญิงสวรินทร์ เรืองชาญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงสิริลักษณ์ หล่อประโคน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงสุทธิดา สุระเสน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๒๙๙

เด็กหญิงอรพินท์ สวนเพชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๐๐

เด็กหญิงอังค์วรา กลินขจร

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๐๑

เด็กหญิงกานติมา แก้วพวง
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๐๒

เด็กหญิงขวัญจิรา หมันประโคน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๐๓

เด็กหญิงจันทิมา ยาประโคน
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๐๔

เด็กหญิงจิราพรรณ สุขแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ลู่โยธา
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงทินมณี แก้วประเสริฐ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๐๗

เด็กชายประวัติ เรืองชาญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ ศรแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๐๙

เด็กชายปญญากร ไทยเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๑๐

เด็กชายพงศกร ปุนประโคน
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๑๑

เด็กชายพิทวัส ยิงชูชืน

่ ่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๑๒

เด็กหญิงภาธิดา สุวรรณเพชร
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๑๓

เด็กหญิงภานุมาศ เพชรดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๑๔

เด็กหญิงรมย์ธีรา เทพวงศ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๑๕

เด็กชายลัทธพล อินทยุง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๑๖

เด็กหญิงศิวพร หอมหวล
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๑๗

เด็กหญิงสกลสุภา ภักดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๑๘

เด็กชายสัญจิตา วงนาค
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๑๙

เด็กหญิงสุภาพร นองมัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๒๐

เด็กหญิงอรนิภา เปยนประโคน
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงอุมาพร สีนิลแท้

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงจีรวดี กลินขจร

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงชยุดา ซึรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงชลฐิตาภรณ์ ไชยคีนี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เข็มสันเทียะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๒๖

เด็กชายฐปกร มะลิซ้อน
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๒๗

เด็กหญิงธัญญาพร อาชญาเมือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๒๘

เด็กชายนิติธร จำนงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงนิรุชา สิงห์โต
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงประภาพร ทับแสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๓๑

เด็กชายปติภัทร คงชูศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๓๒

เด็กชายพบธรรม ใจเสงียม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๓๓

เด็กหญิงวราภรณ์ เรืองชาญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๓๔

เด็กชายสุนาพร สมเย็น
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๓๕

เด็กหญิงสุภัชชา กลินตัน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๓๖

เด็กหญิงโยษิตา ใจเสงียม

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๓๗

เด็กหญิงกชวรรณ พอกประโคน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก็ม
วัดปราสาทบูรพาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๓๘

เด็กชายคณิศร เก็บรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก็ม
วัดปราสาทบูรพาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๓๙

เด็กชายณัฐกมล ผาสุข
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก็ม
วัดปราสาทบูรพาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๔๐

เด็กชายณัฐพล นามประดิษฐ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก็ม
วัดปราสาทบูรพาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๔๑

เด็กหญิงติชิลา สวดประโคน
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก็ม
วัดปราสาทบูรพาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๔๒
เด็กหญิงประดับพลอย

ต้องทำกิจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก็ม
วัดปราสาทบูรพาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๔๓

เด็กหญิงพิชญ์นาฎ พวงผะกา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก็ม
วัดปราสาทบูรพาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๔๔

เด็กชายรพีพันธ์ แห้วประโคน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก็ม
วัดปราสาทบูรพาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๔๕

เด็กหญิงหทัยชนก ศรีหามาตย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก็ม
วัดปราสาทบูรพาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๔๖

เด็กหญิงเสาวภา แจ่นประโคน
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก็ม
วัดปราสาทบูรพาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๔๗

เด็กหญิงลลิตา คงวิญญา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก็ม
วัดปราสาทบูรพาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๔๘

เด็กชายวิรัช โรดประโคน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก็ม
วัดปราสาทบูรพาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๔๙

เด็กหญิงอรกมล สอนไข่
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก็ม
วัดปราสาทบูรพาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๕๐

เด็กชายเจษฎาพร นุ่มนิม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก็ม
วัดปราสาทบูรพาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๕๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วสระแสน
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก็ม
วัดปราสาทบูรพาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๕๒

เด็กหญิงเวสิยา จาบประโคน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก็ม
วัดปราสาทบูรพาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๕๓

เด็กหญิงกนกนาค ยุงประโคน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๕๔

เด็กหญิงกนิษฐา วุฒิชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๕๕

เด็กชายกฤษดา ศรีวิเชียร
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๕๖

เด็กหญิงกันติยา ลำเหลือ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๕๗

เด็กหญิงกัลยา พิมศร
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๕๘

เด็กหญิงกานติมา จริตรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๕๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา กิงเกตุ

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๖๐

เด็กหญิงกิตติมา แทนมูล
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงขวัญจิรา พูลเจริญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๖๒

เด็กหญิงจิตรกัญญา ชืนรัมย์

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๖๓

เด็กหญิงจีรวรรณ โพะสนิท
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๖๔

เด็กหญิงจุรีรัตน์ บุญวอน
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๖๕

เด็กหญิงฐิติวรดา ทุมกิง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๖๖

เด็กชายณัชพล สุสังวรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๖๗

เด็กหญิงณิชา ศรีจันทร์กลัด
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงณิชารีย์ สิทธิมูล
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๖๙

เด็กหญิงดมิสา นุรินรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๗๐

เด็กหญิงติชิลา ชุ่มมุณีรัตน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๗๑

เด็กหญิงทิพธิดา เบ้านอก
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงทิพยดา ชำนิจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๗๓

เด็กหญิงธีระดา เกิดไทย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๗๔

เด็กหญิงนีรชา สินสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๗๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ภูมินอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๗๖

เด็กหญิงบุษกร สุขศรีพะเนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๗๗

เด็กหญิงปณิดา คิมรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๗๘

เด็กชายประทีป คำสิงห์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ลาภเจริญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๘๐

เด็กชายพงศ์ภัค บุญปก

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๘๑

เด็กชายพรชัย พันธุรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๘๒

เด็กชายพรชัย ไกรเพชร
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๘๓

เด็กชายพัชรพล อดุลย์รัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๘๔

เด็กชายพีรภัทร์ ปราศจาก
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงภควดี แสงจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๘๖

เด็กชายภัครพล ลุนแดง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๘๗

เด็กหญิงภาวิณี พิมวงษา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงรจรินทร์ แจ่มใส
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงรวิภา หัดกระโทก
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๙๐

เด็กหญิงลลิตา เจือจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๙๑

เด็กหญิงวรรณวิสา เฟองนิคม
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๙๒

เด็กชายวรวิทย์ คงงาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๙๓

เด็กชายวรวิทย์ พิมพ์จันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๙๔

เด็กหญิงวรัทยา โพธิศรี

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๙๕

เด็กหญิงศุภกานต์ ปนจุไร
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๙๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

เคลือบสูงเนิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงศุภานัน หนุนโชค
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๙๘

เด็กหญิงสาลิกา โถประโคน
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๓๙๙

เด็กชายสิทธินนท์ พวกกระโทก
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๐๐

เด็กชายสิทธินนท์ พิมพ์เงิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๐๑

เด็กชายสิทธินนท์ สุขแจ่ม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๐๒

เด็กหญิงสุจิตรา สร้อยจิตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๐๓

เด็กหญิงสุจินดา บุญสมศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๐๔

เด็กหญิงสุชาดา แสงบัวท้าว
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงสุพิชชา เหมกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงสุภัสสรา คงสัมฤทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๐๗

เด็กชายสุรพัศ ใสสม
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงสุรภา สมมุติรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๐๙

เด็กหญิงสุวรรณี นวนพริง

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๑๐

เด็กหญิงอชิยาภรณ์ เซา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๑๑

เด็กชายอรรถชัย คำสวรรค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงอรวรา จุฬามณี
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๑๓

เด็กชายอาทิตย์ เสาเวียง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๑๔

เด็กชายอุ้มบุญ เตชะทา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงเยาวพา มณีแสน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๑๖

เด็กชายชนะวรรณ เจือจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๑๗

เด็กหญิงฐานมาศ เนินทราย
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๑๘

เด็กชายณัฐพล คำสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๑๙

เด็กชายธีรพัฒต์ เหมาะสม

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๒๐

เด็กชายนฤดล เคลือบสูงเนิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงบัวบุษกร กระแจะจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๒๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีน้อย
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๒๓

เด็กชายฤทธิโยธา

์

ชมเชย
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๒๔

เด็กชายวรวุฒิ สนจุมภะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๒๕

เด็กชายวรเวช นารอด
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๒๖

เด็กชายวันชัย สหุนันท์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๒๗

เด็กหญิงสุชาวดี นามสันเทียะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๒๘

เด็กชายสุริยะ บัวเอม
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๒๙

เด็กชายสุรเดช ต้นลำกา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๓๐

เด็กชายอดิลักษณ์ ชินวงศ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๓๑

เด็กชายอนุชา มะณี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๓๒

เด็กหญิงอรุณี เถาว์ยา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๓๓

เด็กชายชลชาติ สร้อยทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๓๔

เด็กชายธนพล สมเย็น
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงธวัญยา ภาสดา
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงธันยพร สตาสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๓๗

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีเมือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๓๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ เจือจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงปยะมาศ สิงหา
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงสร้อยสุดา คือประโคน
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงหทัยชนก ดีใจ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๔๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ บุญร่วม
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๔๓

นายจาตุรนต์ กาญจน์กระสัง
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๔๔

นางสาวจิดาภา ดีสุดหา
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๔๕

นางสาวทยิดา มะลิซ้อน

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๔๖

นายปฐมพร สายกลิน

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๔๗

นายปณชัย ยุงประโคน
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๔๘

นางสาวผกามาศ สุนทรสุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๔๙

นางสาวรัชชประภา ชืนชมยิง

่ ่

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๕๐

เด็กชายวีรพงษ์ หาญเชียว

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๕๑

เด็กชายสมรักษ์ สืบสวน
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๕๒

นางสาวเกศรินทร์ พระเอียง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๕๓

นายกันต์กฤช สายชมภู ๗/๓/๒๕๓๗ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๕๔

นายจักรกฤษณ์ แสงงาม ๔/๒/๒๕๓๔ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๕๕

นายชาตรี ทองประดับ
๒๓/๘/๒๕๓๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๕๖

นายธวัชชัย ฉลาดเจน
๒๒/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๕๗

นายธีวัฒน์ แดงสี ๓/๘/๒๕๓๖ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๕๘

นายนฤชา คนองมาตย์ ๗/๕/๒๕๑๘ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๕๙

นางสาวปภานิกา กลับประโคน
๒๕/๙/๒๕๓๐

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๖๐

นายวัฒนา ชืนใจ

่

๑๗/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๖๑

นายวิษณุ สุรสอน
๒๗/๔/๒๕๓๐

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๖๒

นายวีรวัฒน์ เคลือบสูงเนิน
๒๖/๔/๒๕๓๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๖๓

นางสาวศุภนิดา หน่อสีดา ๘/๗/๒๕๒๑ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๖๔

นายสมภพ จินดาศรี ๒/๕/๒๕๓๗ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๖๕

นางสาวสุภัสสร ก๊กรัมย์
๕/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๖๖

เด็กหญิงกชกร โปร่งรัสมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๖๗

เด็กชายกฤษณะ สุขอ้วน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๖๘

เด็กชายกิตติ แกประโคน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๖๙

เด็กชายจิรเดช มะประโคน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงจุฑามาศ พันธุ์ด้วง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สวายประโคน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๗๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เรืองเกตุ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๗๓

เด็กหญิงต้นหนาว นองประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๗๔

เด็กชายธนกร สมจิต
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๗๕

เด็กชายธนชัย จำประโคน
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๗๖

เด็กชายธนดล อยู่เย็น
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิทอง

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๗๘

เด็กหญิงธัญชนก ศรีธรรมราช
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๗๙

เด็กชายนนทกานต์ พ่อคำไพ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๘๐

เด็กชายนภัส ชัยพูน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงบุศราทิพย์ โสประโคน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงปนัดดา จำประโคน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๘๓

เด็กหญิงปนัดดา เรืองเกตุ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๘๔

เด็กหญิงปลายฝน นองประโคน
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๘๕

เด็กชายปยชาติ เสนาประโคน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงปยดา การุญ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๘๗

เด็กหญิงพรนิภา เหมเงิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๘๘

เด็กหญิงพรพิตา กิมาลี
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๘๙

เด็กหญิงพิมพิกา อินทร์ประโคน
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๙๐

เด็กหญิงภากร จุดาบุตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๙๑

เด็กชายภานุกูล มะประโคน
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๙๒

เด็กชายภูมศักดิ

์

คลังประโคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๙๓

เด็กชายรพีภัทร นนนุศาสตร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงรุจิเรข งับประโคน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา บุญแปลง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา บูรพาคุณากร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงลดาวัลย์ ปนหอม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๙๘

เด็กชายวรวิทย์ มีประเสริฐ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๔๙๙

เด็กชายวรเมธ เมืองซ้าย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงศรุตา ด่านวันดี
๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๐๑

เด็กหญิงสมิตา ขันทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๐๒

เด็กหญิงสิริกร ปุยะติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๐๓

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ทูลเปยม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงสุธิตา ตรีกุล
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๐๕

เด็กชายสุราษฎร์ ชัยพูน
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๐๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ โคประโคน
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๐๗

เด็กชายอัครชัย บุตรเกต
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๐๘

เด็กชายอิทธิพล ปูประโคน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๐๙

เด็กหญิงเจนจิรา ยินประโคน
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๑๐

เด็กหญิงแคทเธอรีน อีริคเซ่น
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๑๑

เด็กหญิงโชติกา นึกมัน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เมากา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๑๓

เด็กชายกันตินันท์ สกุลพรหม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงขวัญชนก นาเมืองรักษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๑๕

เด็กหญิงครองขวัญ มาปู
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๑๖

เด็กหญิงณัชฐินันท์ พิมซันน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๑๗

เด็กชายณัชพล เส้งเซ่ง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์อามาตย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๑๙

เด็กชายทัตพงศ์ ยินประโคน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงธนาภา เสมศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๒๑

เด็กชายธีรภัทร มหาโล
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงนภัสสร ปาทาพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงนิภาพร ริมประโคน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงปรียานุช แก้วเงิน
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๑ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงพรรณฑิกา เอบประโคน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๒๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ ฉายอำไพ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๒๗

เด็กชายภูมิภัทร ทีดินดำ

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๒๘

เด็กหญิงมาริษา อ่อนหวาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๒๙

เด็กชายวรพล จันทร์ทะคุณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๓๐

เด็กชายวสุธร ระบือนาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๓๑

เด็กชายวิศรุต ดวงแวว
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๓๒

เด็กชายวีรพล บัวบุญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๓๓

เด็กชายสพล เงางาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๓๔

เด็กชายสิทธิโชค เด่นดวงเดือน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงหทัยชลนี แพงพุย
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงอรไพลิน ชาวนา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๓๗

เด็กชายอลงกรณ์ วงค์อุคะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๓๘

เด็กชายอิสระ โคประโคน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงเจริญญา ศรีประโคน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงเบญญทิพย์ โคประโคน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๔๑

เด็กชายเอกราช วาจาคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๔๒

เด็กชายไชยยา ศรีประโคน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงไปรยา แกประโคน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงกนกนิภา เฟองสีใหม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๔๕

เด็กหญิงกานต์พิชชา บุตรประโคน
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๔๖

เด็กชายครรชิตพล สีประโคน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๔๗

เด็กหญิงคัลธลียา สีดาคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๔๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

เมืองซ้าย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงชลลดา กำนำจัน

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๕๐

เด็กหญิงญดาพร สมจิต

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๕๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พันธุ์ด้วง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เอ้นแคน
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๕๓

เด็กหญิงณัฐิพร มูลหา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๕๔

เด็กหญิงทิพวรรณ ปูประโคน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๕๕

เด็กชายธนดล เมืองซ้าย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๕๖

เด็กชายธนภัทร เส้งเซ่ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๕๗

เด็กชายธรรมรักษ์ เนาว์ประโคน
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๕๘

เด็กชายธารา แกประโคน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๕๙

เด็กหญิงนันทิวา มังประโคน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๖๐

เด็กชายบรรณวิทิต วิเลิศรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๖๑

เด็กหญิงปาริฉัตร อุ่นศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ศรีประโคน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๖๓

เด็กชายพีราพงค์ อุ่นศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๖๔

เด็กชายภูริภัทร ทองศรีสวรรค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๖๕

เด็กชายภูวรินทร์ ปูประโคน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๖๖

เด็กหญิงมุตา กิมาลี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๖๗

เด็กชายวงศพัทธ์ ดีใจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๖๘

เด็กชายสิทธิพล ผาดำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงสุพรรษา โลราช
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๗๐

เด็กหญิงสุวรรณี หวลประโคน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงอรปรีญา ดันมีแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงอรปรียา บุญจงลักษณ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๗๓

เด็กชายเด็ดดวง มลิซ้อน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๗๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปูประโคน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๗๕

เด็กหญิงกัลยาณี พิมมะทะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๗๖

เด็กชายการัณยภาส มะประโคน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงกุลนาถ ปุนเปยม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๗๘

เด็กชายคามิน สีประโคน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๗๙

เด็กชายจักรภัทร โพธิทอง

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๘๐

เด็กชายจารุเดช อุดหนุน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๘๑

เด็กหญิงจิติดา สาแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๘๒

เด็กชายชุมพล จรรยาไทย
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๘๓

เด็กหญิงญาดา เสนาประโคน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๘๔

เด็กชายธนชิต พรมลา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงนัชชา แมงประโคน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ เสนาประโคน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๘๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ กำมา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๘๘

เด็กชายพฤหัส ศรีธรรมราช
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๘๙

เด็กชายพิจิตร เหมเงิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๙๐

เด็กชายพีรชัย จรรยาไทย
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๙๑

เด็กชายยศกร สีทองนาค
๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงลลิตา สาแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๙๓

เด็กชายวาทิน วงค์ษา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๙๔

เด็กชายสัมฤทธิ

์

เจริญศิริ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๙๕

เด็กหญิงสาธิตา หาญยิง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๙๖

เด็กชายสุทธิราช วงษ์ณรงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๙๗

เด็กหญิงอรัญญา รุ่งแจ้ง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๙๘

เด็กชายอาชัญ พึงพิมาย

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงเบญญาภา มังประโคน
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๐๐

เด็กชายกฤตนัย ทวนประโคน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๐๑

เด็กชายณัฐธพงษ์ วนมา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๐๒

เด็กชายนครินทร์ ลีทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงปวีณา โลราช
๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๐๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ลายสนธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๐๕

เด็กชายยศธนา หวนประโคน
๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๐๖

เด็กชายรุุ่งภพ ชัยเชิดชู
๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๐๗

เด็กหญิงวันวิสา ม่วงประโคน
๓๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๐๘

เด็กชายสมเจือ บุตรประโคน
๒๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๐๙

เด็กชายสรวิชญ์ สุขประโคน
๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๑๐

เด็กหญิงสุธิมา ยวงรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๑๑

เด็กชายสุนทร สีทองนาค
๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

งามระยา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๑๓

เด็กชายเจษดา ศรีธรรมราช
๑๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๑๔

เด็กชายกิตติพงษ์ ดุนสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๑๕

เด็กชายนภดล แก้วประโคน
๒๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงบุปผา หวนประโคน
๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๑๗

เด็กหญิงปยนุช เสนาประโคน
๒๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๑๘

นายสุรเชษฐ์ เจริญรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๑๙

เด็กชายกฤษณะ อุบลเผือน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๒๐

เด็กหญิงกาญจนา ทับประโคน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๒๑

เด็กหญิงจิดาภา ตาประโคน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๒๒

เด็กชายจีรพัฒน์ ชัยภักดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๒๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แย้มประโคน
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๒๔

เด็กชายชนวีร์ เจ็นประโคน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๒๕

เด็กชายชยากร พุทกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๒๖

เด็กชายชัยยศ อุสวาสดิวงศ์

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๒๗

เด็กหญิงดาราธิป พูนสังข์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๒๘

เด็กชายตะวัน โสประโคน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๒๙

เด็กชายธันวา แปะประโคน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๓๐

เด็กชายนภสินธุ์ งามเลิศ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๓๑

เด็กชายพนาวัลย์ โซรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๓๒

เด็กชายพิสิฐพงษ์ โสประโคน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๓๓

เด็กชายพิสิธ พรมประโคน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงภัทรวดี พลเสน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา เอ็มประโคน
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๓๖

เด็กชายลลิพล สัพจารย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๓๗

เด็กหญิงวาสิตา เรืองรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงศศิภา พรมเอาะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๓๙

เด็กชายศักดินรินทร์

์

ละอองสินธุ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๔๐

เด็กหญิงสายชล ครุฑรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงสุนิตา เจริญรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๔๒

เด็กชายสุริยา เห็มวิสัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๔๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ เหวารัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๔๔

เด็กหญิงอรดี บุสารัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๔๕

เด็กหญิงอริศรา เซ็นรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๔๖

เด็กชายเมธา ทับประโคน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงเมนิลา อ้อมวิหาร
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๔๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ตาประโคน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๔๙

เด็กหญิงกัลยกร พึงประโคน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๕๐

เด็กหญิงขนิษฐา เอ็มประโคน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๕๑

เด็กชายจักรภพ เรืองไพศาล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๕๒

เด็กหญิงจารุวรรณ แดงศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๕๓

เด็กหญิงดารารัตน์ งานประโคน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงถิรดา อุมา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมประโคน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงปกิตตา เดชารัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๕๗

เด็กชายประกาศิต ลีประโคน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงประภาฤดี พวงจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๕๙

เด็กชายปริญญา ลีประโคน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๖๐

เด็กชายพรเทพ ปญญาใส
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงพัชริดา แย้มประโคน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๖๒

เด็กหญิงภัทรธิดา ไวยารัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๖๓

เด็กชายภาคิน ดวงทวี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงภาณุมาศ เอ็มประโคน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๖๕

เด็กชายภานุวัฒน์ เอ็มประโคน
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๖๖

เด็กหญิงวรัญญา พรมเอาะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๖๗

เด็กหญิงวันวิษา กริมรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงวินิดา จันทร์เกิด
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงวิลาวรรณ วรวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๗๐

เด็กหญิงศศินา พูนสังข์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงศิรินันท์ เอียนรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพิมประโคน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๗๓

เด็กหญิงสุขวิภา สุขประโคน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๗๔

เด็กหญิงสุจิรา ลีประโคน
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงสุธาสินีย์ เจริญรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๗๖

เด็กชายสุนทร แดงศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๗๗

เด็กหญิงอรทัย ลีประโคน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๗๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์ประโคน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๗๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เลิศสกุลกิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๘๐

เด็กหญิงแพรวา คันธจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๘๑

เด็กชายโกสินทร์ สายบุตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๘๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ แผ้วพลสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เล็กประโคน
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงจิรารัตน์ ทับประโคน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๘๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ขาวสะอาด
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงนฤมล แปะประโคน
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงนวรัตน์ แย้มประโคน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๘๘

เด็กหญิงบุษกร หมันประโคน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๘๙

เด็กชายปยะ เอ็มประโคน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงพิมพิชชา จุ้ยประโคน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๙๑

เด็กหญิงวรนุช ทับประโคน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงวรรณภาพร เพิมประโคน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงวรารัตน์ สิทธิธรรม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๙๔

เด็กชายวัชระวุฒิ เอ็มประโคน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงศรธิชา เพิมประโคน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๙๖

เด็กชายสัณหวิช ลีประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงสัณห์สมร เอ็มประโคน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงสิริกร แปะประโคน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๖๙๙

เด็กหญิงอรัญญา ดัดถุยาวัตย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๖ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงอังคณา แย้มประโคน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๐๑

เด็กชายพลกฤต อินพิทักษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๐๒

เด็กหญิงมัณฑิมา เพชรอินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๐๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา สาสุดศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๐๔

เด็กชายสิรดนัย อาบรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๐๕

เด็กหญิงสุนิษา เกาประโคน
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๐๖

เด็กชายสุริยันต์ โฉมใส
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๐๗

เด็กชายอนันตชัย เปล่งชัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๐๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตาประโคน
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๐๙

เด็กชายเอกชัย ทวันเวทย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๑๐

เด็กหญิงโชติกา พรมประโคน
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๑๑

เด็กชายรังสรรค์ เอ็มประโคน
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงสาวิตรี เว่ารัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๑๓

เด็กชายสุรนาท แก้วยก
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๑๔

เด็กหญิงกมลเนตร สุขเกิด
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงกุลณัฐ นิลประโคน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงจินดาพร จันทร์กาบ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๑๗

เด็กชายจุลจักร ยอดสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๑๘

เด็กชายชาคริต แย้มประโคน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงฐิดาพร เพิมประโคน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๒๐

เด็กหญิงฐิติมา เอียมรัมย์

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อาญาเมือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงดารินทร์ โผนภาส
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๒๓

เด็กชายธนพงษ์ รสหอม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๒๔

เด็กชายธนพัฒน์ สะระศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ สุระสังข์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงธนาภา โออ่อน
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๒๗

เด็กชายนฤพล รักษา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงนุชจรี เพิมประโคน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงนำฝน นวนประโคน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๓๐

เด็กชายบารมี ปรากฎไทย
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงปนัดดา แสงดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๓๒

เด็กหญิงปภัสรา โอ่งรัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๓๓

เด็กหญิงพรรวิภา สายจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๓๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุระประโคน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๓๕

เด็กชายภานุวัฒน์ เอ็มประโคน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๓๖

เด็กชายภาราดร กริดรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๓๗

เด็กหญิงมยุรีย์ นาคประสพ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๓๘

เด็กหญิงลักขณา เกรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๓๙

เด็กชายวสันต์ จอมประโคน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๔๐

เด็กชายวิทยา เกียรรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๔๑

เด็กชายศรายุทธ นพพิบูลย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงสุจิรา ผมทำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ผืนจัตุรัส
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงสุธิพร แย้มประโคน
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๔๕

เด็กชายสุธี เหล็กเพชร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงสุภัสรา จากศาล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๔๗

เด็กหญิงอรทัย เข็มจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงอรัญญา ชัยรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงอัญชิสา โพธิไทร

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงเนตรดาว แดงสี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงเมธาวี แอมรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ กริดรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๕๓

เด็กหญิงนภัส ทองด้วง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๕๔

เด็กชายนฤเบศ ทับประโคน
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงอาริษา เหลือสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๕๖

นางสาวกุลธิดา ใจกล้า
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๕๗

เด็กหญิงจิราวรรณ หงษ์จะบก

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๕๘

เด็กหญิงธนัชชา นะโรรัมย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๕๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ ทับประโคน
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๖๐

เด็กชายภูศิลา โปร่งฟา
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๖๑

เด็กชายสมบูรณ์ แดงศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๖๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ใจกล้า

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๖๓

นายเสกสรรค์ แดงศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๖๔

นายนวพล ไชยชนะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๖๕

นางสาวภัคจิรา มีถม
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๖๖

เด็กชายรุ่ง จิตจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๖๗

นายศรพระราม แสนทวีสุข
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๖๘

นางสาวสมิตา เรืองรอบ
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๖๙

นายสิทธา เรืองรอบ
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๗๐

นางสาวสุดารัตน์ หมันประโคน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๗๑

นายสุทธิพงษ์ พนมเครือ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๗๒

นายสุรศักดิ

์

หมันประโคน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๗๓

นายเต้ย แจ่มแสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงเมธิณี บุตรลักษมณี
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๗๕

นายฐิติกร วิจิรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๗๖

นางสาวบุษยา พวงดาว
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๗๗
นางสาวประกายวรรณ

วารารัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๗๘

นายวรวุธ เอ็มประโคน
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๗๙

นางสาววิไลพร โพธิคำ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๘๐

นายเมฆ ชัยสุวรรณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๘๑

นางสาวจินตหรา มานุจำ
๑๖/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๘๒

นายภัสตร์มงกุฎ มีคม
๒๑/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๘๓

นางมยุรี นิราศโศรก
๑๔/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๘๔

นางสาวรัชดาภรณ์ กฤตเมธีกุล
๐๓/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๘๕

นางสาวรัตนาภรณ์ พลวัน
๐๘/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๘๖

นางสาวสุภาภรณ์ นาคประสพ
๒๓/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๘๗

นางสาวเจษฎา ไชยศรีรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๘๘

นายเสมียน สีดี
๑๗/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๘๙

นายโบก โสประโคน
๒๙/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๙๐

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ชีพไธสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๙๑

เด็กหญิงคีตภัทร กองนอก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๙๒

เด็กหญิงจิตรวรรณ ตากไธสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๙๓

เด็กหญิงจินตภา ชะบา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงจิราพร แก่นใส
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๙๕

เด็กหญิงจิรารัตน์ จันทรานุวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๙๖

เด็กหญิงจีรวรรณ ชัยสอน
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เฉิดไธสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ใยนนท์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๗๙๙

เด็กหญิงพิชญา ทศแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๐๐

เด็กชายพิชยุตม์ วงศ์พิทักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๐๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ หดทะเสน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๐๒

เด็กชายภานุ วิเศษสวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๐๓

เด็กชายรวิพล ชูไธสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงรินลดา สีมา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๐๕

เด็กชายกิตติพงศ์ เส็งกิง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๐๖

เด็กชายจักรวรรดิ

์

สุจิตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๐๗

เด็กชายญาณพัฒน์ ชีพไธสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงณัฐธิดา จริงไธสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๐๙

เด็กชายธวัชชัย ธรรมวัตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๑๐

เด็กชายธีรเดช สมภักดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๑๑

เด็กชายปยวัฒน์ เทียงไธสง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๑๒

เด็กหญิงวารีลักษณ์ โทไธสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๑๓

เด็กชายวีรเดช คำคูณเมือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๑๔

เด็กชายสัตยา ไชยชนะวงศ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๑๕

เด็กหญิงสุชานันท์ สวามิชัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๑๖

เด็กหญิงหัสยา มายา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๑๗

เด็กชายกนต์ธร พรมมาก
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๑๘

เด็กชายจิตกร ผดุงพล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๑๙

เด็กชายณัฐดนัย หดทะเสน
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๒๐

เด็กชายณัฐพนธ์ ฉลอมพงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๒๑

เด็กชายธนาณัฐ คุณหงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ กิจไธสง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๒๓

เด็กชายธันวา มีปน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๒๔

เด็กหญิงปณิดา ฉัตรพิมาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงอนันตญา ชีพไธสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๒๖

เด็กชายอพิศักดิ

์

ชำนาญสิงห์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๒๗

เด็กหญิงแจ่มใส เลือยไธสง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๒๘

เด็กชายกฤษณะ เทียงไธสง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๒๙

เด็กชายกัญจา เชือมไธสง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๓๐

เด็กชายจีรพงษ์ แก่นใส
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๓๑

เด็กชายชนะชล บัวศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๓๒

เด็กหญิงชนาภรณ์ แนวกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๓๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา มะสา
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๓๔

เด็กชายณัฐกิจ บุญปติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๓๕

เด็กหญิงธีรดา จันทร์สุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๓๖

เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

วรพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๓๗

เด็กชายปฏิพล ฉวีวงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๓๘

เด็กหญิงพิยดา เทียมไธสง
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๓๙

เด็กหญิงสุธาสินี ชูไธสง
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๔๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พรมศิลป
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๔๑

นางจตุพร ฉาไธสง
๓/๑๐/๒๔๙๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๔๒

นางจริยาภรณ์ เวหา
๓๑/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๔๓

นางสาวทรรศนีย์ ปะเมโท
๒๑/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๔๔

นางธัญญลักษณ์ เวชกามา
๒๐/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๔๕

นางนงคราญ แสนดี
๓๑/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๔๖

นางสาวบุบผา ฉาไธสง
๒๑/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๔๗

นางพรทิพย์ ไชยสุริยวิรัตน์
๓๐/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๔๘

นางสาวยุวรีย์ ห่อไธสง
๑๗/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๔๙

นางระวี พยุงแสนกุล
๒๐/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๕๐

นางรัชนี เวหา
๒๖/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๕๑

นางวรวงค์ วัชรกุลบุตร
๔/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๕๒

นายวิชัย ชินไธสง
๑/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๕๓

นางศรีวภา หลวงสนาม
๑๐/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๕๔

นายสมชาย พลทามูล
๑๓/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๕๕

นางสาวสาวิตรี ตระกูลสุข

๒๑/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๕๖

นายสุนทร ไชยสุริยวิรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๕๗

นายอรรถพร มาลีนันท์
๑๒/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๕๘

เด็กหญิงธัญพิชชา เนียมศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงอรุณวรรณ เปลืองอภัย

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๖๐

เด็กหญิงเฟองฟา บุ่งง้าว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๖๑

เด็กหญิงณัฐนิชา แสนธิ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๖๒

เด็กชายธนกฤต อันเทา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๖๓

เด็กชายพลากร ศรศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๖๔

เด็กชายธนาวิณ บุญศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๖๕

เด็กชายธีรภัทร์ ธรรมดูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๖๖

เด็กชายนัทกานต์ เนียนไธสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๖๗

เด็กหญิงปวิด์ธิดา ครูดงบัง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๖๘

เด็กหญิงพัณณิตา จ่างจันทา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๖๙

เด็กชายพันธกานต์ ผาดไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๗๐

เด็กชายพีรดนย์ เจือสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๗๑

เด็กชายพีรวัส เอกรักษา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๗๒

เด็กชายภูเบศร แย้มศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๗๓

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ชมชืน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๗๔

เด็กหญิงรจนา กัณหา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๗๕

เด็กชายศุภชัย เลียบไธสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๗๖

เด็กชายศุภสัณฑ์ เนียมศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๗๗

เด็กชายกฤษณะ ยินดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๗๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุญทูล
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๗๙

เด็กชายภัคพล อังคูณะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๘๐

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เสนอกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่อย วัดบ้านข่อย  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๘๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทรา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อย วัดบ้านข่อย  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๘๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ นามบุญตา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อย วัดบ้านข่อย  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๘๓

เด็กชายสุรชัย ประโคทานัง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อย วัดบ้านข่อย  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๘๔

เด็กชายอาคม แหไธสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อย วัดบ้านข่อย  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๘๕

เด็กหญิงไขนภา สีเขียว
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่อย วัดบ้านข่อย  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๘๖

เด็กหญิงจีราภา กรมไธสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๘๗

เด็กหญิงณัฐภิชา แปวไธสง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๘๘

เด็กหญิงปทมา มุ่งโปงกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๘๙

เด็กหญิงพัณณิตา ปล้องทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๙๐

เด็กชายภาคภูมิ กัณหา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๙๑

เด็กหญิงระภีพร ตรีสอนรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงว่านฟา ภูตาเพิก
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงศิริพร ขันนาค
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๙๔

เด็กชายสรรค์นิธิ สวามิชัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๙๕

เด็กหญิงสุชาวรี กิจสันทัด
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงสุทธิมนต์ นวลผ่อง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชนะหาญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๙๘

เด็กชายไตรรงค์ ฉำสันเทียะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๘๙๙

เด็กชายชาญยุทธ เพียรเลิศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๐๐

เด็กชายธนภัทร เรืองเศรษฐี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๐๑

เด็กชายธีรภัทร ชาบำเหน็จ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๐๒

เด็กหญิงนนทรีวัน ปุยะโท
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ปะภะวา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๐๔

เด็กหญิงพิชชาทร พลวัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๐๕

เด็กชายภัทรพล เหง้าประสิทธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๐๖

เด็กชายรชต นิมเจริญ

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๐๗

เด็กชายราเมศ จตุวงศ์ษา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๐๘

เด็กหญิงเบญจมาศ วัธนวงศ์ศิริ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๐๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๒ / ๘๔๕

้
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่
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บร ๔๔๕๙/๐๓๙๑๐

เด็กหญิงแก้ว อินชาลี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๑๑

เด็กหญิงแพรวพรรณ พูนกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๑๒

เด็กหญิงไหมทอง ทาลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงภัทรภรณ์ แก้วดอนรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๑๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เทียงโยธา

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๑๕

เด็กชายภูติ พรมชินวงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๑๖

เด็กชายมงคล สุริวงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงวรากรณ์ ณ เรียนไธสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๑๘

เด็กชายสรวิชญ์ นวนคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๑๙

เด็กชายสุธากร โมมขุนทด
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๒๐

เด็กชายสุวพัชร โนไธสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๒๑

เด็กหญิงเกศริน เกตุดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงเปรมฤดี เฉียบแหลม
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๒๓

เด็กหญิงฑิตยา กัณหา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ วัดโพนทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๒๔

เด็กชายธนยศ ปนไธสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ วัดโพนทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ วัดโพนทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๒๖

เด็กหญิงกมลวัลย์ มาตทะวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ วัดโพนทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงบุญทาริกา ริวแพร

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ วัดโพนทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๒๘

เด็กหญิงศรัณย์พร ปอสี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ วัดโพนทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๒๙

เด็กชายไพชยนต์ บุบผามาตานัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ วัดโพนทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงปารีณา ลมไธสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงษ์วารี วัดวงษ์วารี  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๓๑

เด็กชายภัทรานิษฐ์ สิงหชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงษ์วารี วัดวงษ์วารี  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๓๒

เด็กชายภูชนะ ขัดษุ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงษ์วารี วัดวงษ์วารี  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๓๓

เด็กหญิงชิตาภา ฐิติพงศ์นิพัฒน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงษ์วารี วัดวงษ์วารี  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๓๔

เด็กหญิงภัชราพร เจ้ยไธสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงษ์วารี วัดวงษ์วารี  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๓๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ตองติดรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงษ์วารี วัดวงษ์วารี  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๓๖

เด็กชายยุทธนา เสนาวงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงษ์วารี วัดวงษ์วารี  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๓๗

เด็กชายชัยชนะกุล ฉิมมัจฉา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงษ์ วัดหงษ์  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๓๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ยอดมงคุณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงษ์ วัดหงษ์  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๓๙

เด็กหญิงนำฝน เจริญพักตร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงษ์ วัดหงษ์  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๔๐

เด็กหญิงสุภารักษ์ เจริญพันธุวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหงษ์ วัดหงษ์  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พรมวงค์ซ้าย
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๔๒

เด็กหญิงกนกอร เกลียงไธสง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๔๓

เด็กชายกฤตาคม บัวเรียน
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๔๔

เด็กชายกอปรสิริ สมศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๓ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๔๕

เด็กชายกันตินันท์ เกียนมะเริง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๔๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ สวนไธสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงกัลยาณี เปรมไธสง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงกานต์สินี ภิรมนัด
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๔๙

เด็กชายกิตติพัทธ์ ศรีมหาพรม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๕๐

เด็กชายกิตติโชติ ตอรบรัมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๕๑

เด็กชายคาร์วิณท์ จงเพียร
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๕๒

เด็กหญิงจันทร์รวี อินทะหอม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๕๓

เด็กชายจิตลวัตร วิชัยศร
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๕๔

เด็กชายจิรพัฒน์ ระยับศรี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๕๕

เด็กหญิงจิรภิญญา สิงห์จันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กำไธสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๕๗

เด็กชายฉัตรมงคล เกตไธสง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงฉัตรรวี วัฒนานุสิทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงชญานิศ ชินไธสง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงชลธิชา นพคุณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๖๑

เด็กชายชวัลวิชญ์ ดีรุ่งทรัพย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๖๒

เด็กหญิงชาญภัทรา เศษสุวรรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๖๓

เด็กชายณภัทร
ปญญาวชิรไพบูลย์ ๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงณัฐชา รามสูต
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๖๕

เด็กชายณัฐพล ดอกขาวรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๖๖

เด็กชายณัฐภูมิ แสนตรา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ คำกองแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๖๘

เด็กหญิงดาริน กรมไธสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๖๙

เด็กชายต้นตะวัน เปลียนไธสง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๗๐

เด็กชายทักษิณ ปกกาสาตัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๗๑

เด็กชายธนภัทร วงละคร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงธนัญญา สุขวิเศษ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงธรรมธิดา เฮงสวัสดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๗๔

เด็กหญิงธัญสินี เถลิงลาภ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๗๕

เด็กหญิงธาราทิพย์ เกษไธสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๗๖

เด็กชายธีรวุฒิ เหลานอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๗๗

เด็กชายธีรเมธ นามวิเศษ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๗๘

เด็กหญิงนงลักษณ์ สำราญดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๗๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ แก้วไธสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๔ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๘๐

เด็กหญิงนภาวรรณ โพธิขำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๘๑

เด็กหญิงนภาวรรณ โอดเปย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๘๒

เด็กชายนวพล ผ่องแผ้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงนันทิชา อำไธสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๘๔

เด็กชายนับอนันต์ กกสันเทียะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๘๕

เด็กหญิงนิภาพร เกลียงไธสง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงนิรชา วงค์อินทร์อยู่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงปพิชญา จัดไธสง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงปรารถนา แพงเพ็ง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๘๙

เด็กหญิงปวีณา กงทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๙๐

เด็กชายปญญากร สดไธสง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๙๑

เด็กชายปณณรุจน์ ปติประวัติพงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๙๒

เด็กชายปยะณัฐ ประเสริฐสังข์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๙๓

เด็กชายพงศภัค เอ็นดู
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงพรนภา ยะประโคน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงพรพิมล บัวงาม
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไกรจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงพัชราภา คำไทย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๙๘

เด็กชายพานทอง หมันสุจริต

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงพิชามญธุ์ ชาลี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๐๐

เด็กชายพีรณัฐ หอมจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๐๑

เด็กชายภูตะวัน ภูทองแหลม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงมนัสวี สาไธสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงมัลลิษา สีไธสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๐๔

เด็กชายยศพล ดีมูล
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงยศวดี โพธิขำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๐๖

เด็กชายรชฏ ทบแก่น
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๐๗

เด็กชายรพีภัทร จงเพียร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงรวงข้าว เจ้ยไธสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๐๙

เด็กชายรัชชานนท์ นินนานนท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๑๐

เด็กชายรัชชานนท์ สวัสดิไธสง

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๑๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มาลี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๑๒

เด็กชายวงศกรณ์ คงเจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๑๓

เด็กชายวชิรวิทย์ ปนกาที
๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงวนิดา มีไทย
๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงวรรณรดา อุ่นไธสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงวริศรา สิวไธสง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๑๗

เด็กชายวิชชากร แสงรัตนวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๑๘

เด็กชายศรายุทธ แสงลำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๑๙

เด็กหญิงศรุตยา แสนมณี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๒๐

เด็กหญิงศศิประภา ราษวงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๒๑

เด็กชายศาศวัต กงใจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๒๒

เด็กชายศิลปศรัณย์ ตุมารัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๒๓

เด็กชายศุภกร ถาทุมมา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๒๔

เด็กชายสรายุทธ บาลไธสง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๒๕

เด็กหญิงสิริประภา นาแพง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงสิลาพร บุญเพ็ง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีคุณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงสุดาพร เตไธสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๒๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สาครสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๓๐

เด็กหญิงสุภาพร วิศิษฎ์ศิลป
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๓๑

เด็กหญิงหิรัญญา นามวิชา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๓๒

เด็กชายอจลวิชญ์ สวยไธสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๓๓

เด็กหญิงอนงค์พร แท่นทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๓๔

เด็กหญิงอมิตา ฉาไธสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๓๕

เด็กหญิงอรณิชา ฝปากเพราะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงอริสา กิติสกนธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๓๗

เด็กหญิงอสมาภรณ์ สุ่ยไธสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๓๘

เด็กหญิงอารยา ปลืมพันธ์

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๓๙

เด็กหญิงอารียา บุญกอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๔๐

เด็กชายอิทธิ ใจดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๔๑

เด็กหญิงอุมา แดงสอด
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๔๒

เด็กชายอโนชา จอนไธสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๔๓

เด็กชายเจษฎา แก้วเสมอใจ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๔๔

เด็กชายเจษฎากร สวามีชัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๔๕

เด็กชายเทียมเทพ เมืองประทุม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงเบ็ญจพร เกษไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงเบ็ญจมาพร บุญที
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๔๘

เด็กหญิงเปรมวีร์ญา โกนไธสง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๔๙

เด็กชายเพิมพูน

่

จวงจันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๕๐

เด็กหญิงเมธปยา ยอดมงคุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงเมวิศา พะเนตรรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๕๒

เด็กหญิงเลิศลักษณ์ ทิพย์เลิศ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงแพรวา แพงเพ็ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๕๔

เด็กชายไวยากร เกลียงไธสง

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๕๕

นายกษิดิเดช

์

แก้ววัน
๑๖/๐๙/๒๕๒๖ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๕๖

นายกิตติพงษ์ พรฆังทรัพย์ทวี
๑๕/๐๓/๒๕๑๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๕๗

นายทิวากรณ์ จ่าไธสง
๐๒/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๕๘

นายธีรชัย แสวงชัย
๐๘/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๕๙

นายพงศ์วิทูร กัณหา
๑๖/๐๖/๒๕๐๕ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๖๐

นางพิมลพร ฉะอ้อนศรี
๒๙/๐๒/๒๕๒๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๖๑

นางสาวรัชนก นามศรีพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๓๖ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๖๒

นายสุนันท์ บุญท๊
๑๘/๑๑/๒๕๐๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๖๓

นางอภิญญา ทุมวาร๊ย์
๒๑/๐๙/๒๕๑๔ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๖๔

นางสาวอุบลวรรณ บุญทองโท
๐๕/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๖๕

นายเชิดเกียรติ แก้วพวง
๓๐/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๖๖

เด็กหญิงปานระพี สีเขียว
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงรุ่งนภา ฉับฉาย
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงวาสนา วรจิต
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๖๙

เด็กชายชินราช ปาพะนัด
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๗๐

เด็กชายสาธิต แทนไธสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๗๑

เด็กชายธนากร จิรภักดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงนันทิชา แสไธสง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๗๓

เด็กหญิงผการัตน์ กรมไธสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๗๔

นางจิตรา กุงไธสง
๑๒/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๗๕

นางบุบผา เศษไธสง

๑๘/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๗๖

นายประยนต์ พันธ์ภูมิ
๐๕/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๗๗

นายภูวดล จำปาศรี

๒๑/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๗๘

นายศิริชัย จันทร์ศรี
๐๖/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๗๙

นางอุบล กมลมุนีโชติ ๒๒/๗/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๘๐

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ หามาลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดศึกษา วัดบ้านชาด  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๘๑

เด็กหญิงสิรินดา เจียมทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดศึกษา วัดบ้านชาด  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๘๒

เด็กชายโกมินทร์ เสริญไธสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดศึกษา วัดบ้านชาด  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๘๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ วิเศษวงษา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดบ้านชาด  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๘๔

เด็กชายกฤษณะ สุ่ยไธสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดบ้านชาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๘๕

เด็กชายวรากร เกตไธสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดบ้านชาด  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๘๖

เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่ลิม

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดบ้านชาด  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๘๗

เด็กชายวัชรกุล กันไธสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดบ้านชาด  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงวิลาสินี เอกสันติ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดบ้านชาด  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๘๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ กัณหา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดบ้านชาด  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงฐิปนา ไชยมาคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๙๑

เด็กหญิงทัศนีย์ บุญเลียง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๙๒

เด็กชายทิวากร กองไธสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๙๓

เด็กชายธนธร กิวไธสง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๙๔

เด็กหญิงธวัลหทัย แก้วบุดสา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๙๕

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ศิริ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๙๖

เด็กหญิงปนัดดา เกษไธสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๙๗

เด็กหญิงปนัดดา เพวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๙๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อิงชัยภูมิ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๐๙๙

เด็กหญิงลักษิกา จันทภาส

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๐๐

เด็กชายวันเฉลิม อาจจำนง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๐๑

เด็กชายวีระยุทธ ดานชัยภูมิ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงศิรินันท์ โสดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๐๓

เด็กชายอชิตพล กวดไธสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๐๔

นายชุมพล อุ่นทานนท์
๒๖/๐๓/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๐๕

นางนิภาภรณ์ ภูมาศ
๑๓/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๐๖

นางวณัชญา จำปาศรี
๒๒/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๐๗

นางสิริวิภา กัณหา
๑๔/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๐๘

นายอุทัย ประเสริฐสังข์
๑๓/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๐๙

นางเล็ก สุรวิทย์ ๑/๐๓/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๑๐

นายโอภาส โพธิขำ
๑๒/๐๓/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๑๑

เด็กชายกฤษดา วิไลลิตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงจินดาภร บึงจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๑๓

เด็กชายชนาธิป รักษาเมือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๑๔

เด็กหญิงธิติมา แปะหมืนไว

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๑๕

เด็กหญิงปยภัทร กาวไธสง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงวนัดดา กองไธสง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๑๗

เด็กหญิงศรัญรัชต์ กอกมลวิทย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๑๘

เด็กชายสิงหา พิมพ์เสนาะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๑๙

เด็กชายสิรวิชญ์ โพธิบัติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงกัญกร พรหมมะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สิริป
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๒๒

เด็กหญิงมัชฌิมา ยุคง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๒๓

เด็กชายกฤษกร หงษ์ทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๒๔

เด็กชายกฤษฎา เลไธสง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๒๕

เด็กชายณัฐนนท์ พรมจิตต์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๒๖

เด็กชายนพรัตน์ ฤทธิยา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๒๗

เด็กชายนราธร สุวรรณัง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๒๘

เด็กหญิงประกาย ไกรจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๒๙

เด็กชายพิเชฐ แสนชนะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๓๐

เด็กชายพีรพัฒน์ จีนรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๓๑

เด็กชายอัษฏาวุธ กอนไธสง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๓๒

เด็กชายจักรกฤษ กงไธสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๓๓

นางสาวเปาลิน สำเล็ง
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๓๔

เด็กหญิงเพิล สำเล็ง
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๓๕

นางสาวแพทริเซีย สำเล็ง
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงจิลลาภัทร์ ภูมิทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงญาดานันท์ คำแหงพล
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๓๘

เด็กชายพลกฤต ราชสีห์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงศริสา ผุยขันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงสุธิดา แพไธสง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๔๑

เด็กหญิงสุรารักษ์ ลุงไธสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๔๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สอนใน
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๔๓

เด็กหญิงอัญญานี ตาลไธสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๔๔

เด็กชายอิทธิพล จันคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงเกศินี สิวไทยสงค์

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงเปรมกมล แฟมไธสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๔๗

เด็กชายจารุกิตต์ แอดไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๔๘

เด็กชายชญานิน อินธิสาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๔๙

เด็กหญิงชุติสรา ปญญา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๕๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

เพียรไธสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๕๑

เด็กหญิงนวนันท์ อุ่นไธสง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๕๒

เด็กชายน่านฟา เมืองแสน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๕๓

เด็กหญิงปภานัน หมืนสีดา

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๕๔

เด็กชายพงษ์พิภัทร เพียรไธสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๕๕

เด็กชายภูตะวัน หาญณรงค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงลิลดา หล่าไธสง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๕๗

เด็กหญิงศรีวิสา พนาโพธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงศิริรักษ์ เลาะไธสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๕๙

เด็กหญิงวฤนดา ศรีหมืน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๖๐

เด็กหญิงพรรษกร แฉล้มไธสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๖๑

เด็กชายไชยวัฒน์ เลาะไธสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๖๒

นางสาวกมลชนก โพธิขำ
๑๗/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๖๓

นางสาวกฤตยรัตน์ พรมนัส
๐๔/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๖๔

นางสาวสุกัญญา แสนมณี
๐๕/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๖๕

นางสาวเสาวภา วิชิต
๒๘/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๖๖

เด็กหญิงจิราภา พุดเหียง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๖๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ บัวเงิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ โคตธาดา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๖๙

เด็กชายธนภัทร ปลอดโคกสูง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๗๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โนนไธสง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๗๑

เด็กชายอภิศักดิ

์

พวงศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงอมรกานต์ ตบไธสง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๗๓

เด็กชายกิตติพศ สวัสดิไธสง

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๗๔

เด็กชายคิมหันต์ ตีบไธสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๗๕

เด็กชายจรูญพันธุ์ ตุ้มไธสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๗๖

เด็กชายชิติพัทธ์ แดนทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๗๗

เด็กชายชิรวุธ ไชยบุตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๗๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงทิพย์ฤดี โหว่สงคราม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงธนัญญา ยวงมณี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๘๑

เด็กชายนรภัทร ประสารวงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๘๒

เด็กชายปฏิภาณ ตุ้มไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงปนัดดา ตะโกนา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๘๔

เด็กชายภัทรพล ใบเงิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๘๕

เด็กชายภาคภูมิ เตรียมไธสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๘๖

เด็กชายภาคินัยต์ โมกศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงภาชินี ปราบไธสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๘๘

เด็กชายเดติลักษณ์ เตรียมไธสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๘๙

เด็กชายเทพพิทักษ์ บุญเกิด
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๙๐

เด็กชายณัฐนันท์ ภูบาลชืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๙๑

นางทองมี สิงหนุวัฒนะ
๐๑/๑๒/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๙๒

นางบุญศรี ศิลาดี
๑๕/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๙๓

นางบุญโฮม กันทะวงศ์
๐๕/๐๙/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๙๔

นางสาวปราณี วิหาร
๑๒/๑๐/๒๔๙๐

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๙๕

นางวรรณา เพชรศรีสุข
๒๐/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๙๖

นางสม ตอบไธสง
๑๕/๐๗/๒๔๙๓

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๙๗

นางสาคร ลิงไธสง

่

๐๑/๐๙/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๙๘

นางจุฬาลักษณ์ เสนีกิจเกษตร
๑๗/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๑๙๙

นางประภาพร พนาจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๐๐

นางลำปาง เนินกล้วย
๑๐/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๐๑

นางสาววิมลศรี ภักดี
๒๒/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๐๒

นางสาวศศิวิมล ตอบไธสง
๐๘/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๐๓

นางศิริลักษณ์ วรรณวิจิตร
๐๒/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๐๔

นางสมพงษ์ รัตนเพิม

่

๐๖/๐๙/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๐๕

นางสุรีพร สุดหา
๒๗/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๐๖

นายอภิชาติ คำพิลา
๒๗/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๐๗

นางเบ็ญจะกาย ประสิทธิพันธุ์

์

๒๐/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงณัชชา ไร่ดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๐๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีภา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๑๐

เด็กหญิงพิมพ์นภา พูนเพ็ง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๑๑

เด็กชายรัฐพล ไกรจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๑๒

เด็กหญิงวรรณภา อินธิแสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๑๓

เด็กหญิงวารุณี เนาวะสี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๑๔

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ภูบาลชืน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงสุพรรษา บุญหนัก
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๑๖

เด็กหญิงกุลนันท์ อนันทไทย
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ไพบูลย์ศรีนครา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๑๘

เด็กหญิงณหทัย ธรรมภักดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงปรีญาภรณ์ พรมบึงลำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงพัชรมัย กลางสวัสดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงสุวัฒนา ชูเดช
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๒๒

เด็กชายอาทิตย์ สุดสา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๒๓

นางยุพิน พึงพิง

่

๐๑/๐๓/๒๔๙๓

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๒๔

นางสมบัติ แฉล้มไธสง
๐๒/๐๑/๒๔๙๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๒๕

นางสำเภา ภูบาลชืน

่

๒๐/๐๙/๒๔๘๑

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๒๖

นางสาวกานดา อ้นไธสง
๐๓/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ประเสริฐ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงณิชาพัชร์ แก้วประภา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงนิภาพร เฉิดฉาย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๓๐

เด็กหญิงปรียามาศ อินจำรัส
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๓๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ ทองทำกิจ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๓๒

เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์เจริญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิทธิกูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๓๔

เด็กชายจิรายุ มาระทัด
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๓๕

เด็กชายธนณัฏฐ์ สีโนรักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๓๖

เด็กชายธีรยุทธ ศรีนิล
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงนฤมล รัตนศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงพรธิภา จึงตระกูล
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๓๙

เด็กชายภูมิชาย อินทนิ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๔๐

เด็กหญิงศิริพร เดชารัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๔๑

เด็กชายอำนาจ สวิงรัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๔๒

เด็กชายเกริกไกวัล กลินสุคนธ์

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงฐิตารีย์ วิชัยรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๔๔

เด็กหญิงนันทิชา เพชรรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๔๕

เด็กชายบารมี พยัคฆ์กูล
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๔๖

เด็กหญิงปวีณา จันทร์เจ้า
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงปานระพี คุณเสส
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๔๘

เด็กชายภูริพัฒน์ อินทนิ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๔๙

เด็กชายภูวนัย ผาสุขทรง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๕๐

เด็กชายอรรถพร โยธะสิงห์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลปประชานุกูล)

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๕๑

เด็กหญิงกรกนก วิทย์ศลาพงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๕๒ เด็กหญิงขวัญคณัสนันท์
แก้วอำไพ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๕๓

เด็กชายจิรวัฒน์ เกิดมาดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงจีระนันท์ โคจอน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๕๕

เด็กชายฉันทกร ฮวบเฮง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๕๖

เด็กหญิงชลธิชา สงสาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ นาคนาคี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๕๘

เด็กชายธนชาติ ณรังศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๕๙

เด็กหญิงธิญาดา แก้วขุนทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๒ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๖๐

เด็กหญิงนภาพร เรไรสระน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๖๑

เด็กหญิงนันทรัตน์ ภู่ห้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๖๒

เด็กชายประทีป แก้วอำไพ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๖๓

เด็กหญิงปาริตา พยัคฆา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๖๔

เด็กหญิงพัชรี เกตุแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงภคพร ขวัญทวี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๖๖

เด็กหญิงรัตติกาล เนริกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๖๗

เด็กชายฤทธา วิพัธครตระกูล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๖๘

เด็กหญิงลินดา พึงประสพ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๖๙

เด็กหญิงศตรัสมี นาคะพงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๗๐

เด็กชายศิปพัฒน์ ถนอมทรัพย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงศิรภัสสร กิจเจริญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๗๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

อ๊อดมณโท
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๗๓

เด็กชายสรวิชญ์ เสาวพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๗๔

เด็กหญิงสุกัญญา พุทธษาระวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๗๕

เด็กชายอนุสิทธิ

์

นุชสาย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๗๖

เด็กหญิงอริสรา ศัตรูพินาศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๗๗

เด็กชายอายุทธ แมลงทับ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๗๘

เด็กชายอิงธรรม รักประชาธรรม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๗๙

เด็กหญิงเกตน์ศลิน เนาวบุตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๘๐

เด็กชายคุณวุฒิ เสมอภาค
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๘๑

เด็กชายชุติเทพ วงศ์ชนาธิป
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๘๒

เด็กชายตะวันฉาย โค่นถอน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงธนภรณ์ ลีธีรพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๘๔

เด็กชายธีรดล ปอกระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๘๕

เด็กชายปพนธนัย ขวัญเมือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๘๖

เด็กหญิงปพิชญา ละอองทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๘๗

เด็กหญิงปรียานุช จะประโคน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๘๘

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ เนาวบุตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงพิยดา โล่ห์คำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๙๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา เนาวบุตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๙๑

เด็กชายวรเชษฐ์ สงสาร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๙๒

เด็กชายศรายุทธ เทียนวรรณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงศิลา สิงห์ปญญา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๙๔

เด็กหญิงสุชานุช รอดจากเข็ญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๙๕

เด็กหญิงสุพิชญา กุลพินิจ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๙๖

เด็กชายสุริยา เรียมภักดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๙๗

เด็กชายอวิรุทธิ

์

แสงแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๙๘

เด็กหญิงเกตน์สิรี โพธิกลาง

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๒๙๙

เด็กหญิงโชชิตา จีนโน
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๐๐

เด็กชายกรวิชญ์ พานอุ่น
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๐๑

เด็กชายจิตรายุส์ กองศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๐๒

เด็กหญิงฉัตรแก้ว ม่วงนางรอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๐๓

เด็กหญิงนันทกานต์ ซึงรัมย์

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๐๔

เด็กหญิงสุวรรณณา ไทยกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๐๕

เด็กชายอำนาจ เพิมไธสง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๐๖

เด็กหญิงกัญเนตร สงฆ์นางรอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๐๗

เด็กหญิงณัฐธิชา แสนคนึง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๐๘

เด็กชายธนภัทร เชือมาก

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๐๙

เด็กชายธีรยุทธ ทิศทะษะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ แจ่มจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๑๑

เด็กชายหรรษา รุ่งโรจน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๑๒

เด็กชายเปย่า ไชยสอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๑๓

เด็กหญิงแพรวา
แพทย์เมืองจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๑๔

นางสาวจิตรลดา นรัฐกิจ
๒๘/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๑๕

นางสาวรจนา มากชุมแสง
๒๓/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๑๖

นางสุเพียบ เชือมาก

่

๑๑/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ปารารัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๑๘

เด็กชายจุลณพ ทิสารัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๑๙

เด็กชายณภัทร มณฑล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๒๐

เด็กชายธีรเดช สินศิริ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๒๑

เด็กหญิงภัทราภา เจิมขุนทด
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๒๒

เด็กหญิงมะลิวัลย์ คงนันทะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงสุชาวดี ฉกรรจ์ศิลป
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๒๔

เด็กชายอาชา สินชัยยา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงอุบลวรรณา การัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๒๖

เด็กหญิงเกวลินญาณ์ บุญทา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงวรรณวิษา ชนะชัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๒๘

เด็กชายแสงภูมิ โสภา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๒๙

นางสาวชาริณี ดำสูงเนิน
๑๘/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๓๐

นางเขมจิรา มงคลวัชรกุล
๐๘/๐๔/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๓๑

เด็กชายชยพล ขาวสระ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๓๒

เด็กหญิงนกยูง สนทนา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงมินรญา โตสกุล
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๓๔

เด็กหญิงวัลวิสา กุดโต้
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๓๕

เด็กชายศิลา สุขเกษม
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๓๖

เด็กหญิงอัมพิการ์ โตสกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๓๗

เด็กชายกฤษฎา ดีด้วยชาติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๓๘

เด็กชายชินดนัย จอมอุย
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สุภาษิต
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงทอฝน โสมวงศ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๔๑

เด็กชายธนา สุนทรวัตร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๔๒

เด็กชายธนากร เต้นปกษี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงนภัสสร สุขเกษม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๔๔

เด็กหญิงนิษา หนูวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงปริยาพร โสมวงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๔๖

เด็กชายพยัคฆ์ภูมิ ทาแน่น
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๔๗

เด็กหญิงพรรณภษา สุขเกษม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๔๘

เด็กหญิงพลอยชมพู ไสสิงห์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สมทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงพิราอร แผ้วพลสง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ แรมพิมาย
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๕๒

เด็กชายภูวดล ละเอียด
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๕๓

เด็กชายรณกร คลังกูล

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ สุขเกษม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงรุจิรา บุญโก
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๕๖

เด็กหญิงสรัณยา มีสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๕๗

เด็กหญิงอุมากรณ์ ดูสันเทียะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๕๘

เด็กชายเมธัช อุภัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๕๙

เด็กชายกฤษฎา ลอยสายออ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๖๐

เด็กชายกวินท์ ทิศกระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๖๑

เด็กชายคณิศร ทิศกระโทก
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๖๒

เด็กชายชาญชัย กมลจิตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๖๓

เด็กชายณัฐชนน ภาษาสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๖๔

เด็กหญิงทิพย์ศิรี สุขเกษม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๖๕

เด็กชายธีรพงษ์ แสวงดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๖๖

เด็กชายธีระพงศ์ หาญไธสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๖๗

เด็กชายนัทวุธ มาตา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงบุษยมาส ปรักเอโก
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงปรางทิพย์ วิเศษสัตย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๗๐

เด็กชายปริเยศ อบอุ่น
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๗๑

เด็กหญิงพิชชาพร อาจบุรายร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๗๒

เด็กหญิงภัทรธิดา พันมหาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๗๓

เด็กหญิงวาสนา จัดงูเหลือม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๗๔

เด็กหญิงสุภัสตรา พรมภมร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๗๕

เด็กหญิงสุภาพรรณ พรหมชาติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๗๖

นางสาวจันทนา มหาภูวตานนท์ ๓/๓/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๗๗

นางสาวนันท์นภัส ปาโมกข์
๔/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๗๘

นางสาวนิโลบล ชอบมี

๒๘/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๗๙

นางสุธาศิน สุขสุวรรณ ๒/๓/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๘๐

นางเดือนฉาย ยืนชนม์
๒๖/๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๘๑

เด็กหญิงกัลยา เหิงคำแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๘๒

เด็กหญิงชลธิชา คงตระการ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๘๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ ขำเอนก
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๘๔

เด็กหญิงทัตพิชา ขำสา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๘๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา นิลาพันธุ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๘๖

เด็กหญิงปรารถนา เนตรตรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๘๗

เด็กหญิงปณฑิตา แมลงทับ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๘๘

เด็กหญิงพรรณวสา ศรีกระจ่าง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๘๙

เด็กหญิงภณิดา ศรีบุญเรือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงริสา แล่เฉอะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงศศิกานต์ รุ่งโรจน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงศศิธร รุ่งโรจน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๙๓

เด็กชายศักดิชัย

์

มากชุมแสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๙๔

เด็กหญิงศุภธิดา ดีด้วยชาติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๙๕

เด็กหญิงอรอนงค์ มีสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๙๖

เด็กชายพายุภัทร รักภักดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๙๗

เด็กหญิงภัคจิรา คงตระการ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๙๘

เด็กหญิงภัทรวดี ไทยงูเหลือม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงวันเพ็ญ นมัสศิลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๖ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๐๐

เด็กหญิงสุนันทา เทือกสา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๐๑

เด็กหญิงสุวนันท์ แสนคนึง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๐๒
เด็กหญิงสุวรรณภรณ์ เอือนยศ

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๐๓

เด็กหญิงหยาดมณี ยิมจำนันต์

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๐๔

เด็กชายอนันต์ เสาวพันธุ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๐๕

นางสาววันดี ศรีชุมแสง
๑๕/๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๐๖

เด็กหญิงธิดาภรณ์ โถแก้วเขียว
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดถนนหัก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงปญญาพร บุญประสาท
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดถนนหัก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๐๘

เด็กชายวิทยา อร่าม
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน วัดถนนหัก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๐๙

เด็กชายดนุพล
เจริญประเสริฐกุล ๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน วัดถนนหัก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๑๐

เด็กชายนัฐวุฒิ ดีมีชาติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดถนนหัก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๑๑

เด็กชายสมคิด พวงประโคน
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจาน วัดถนนหัก  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๑๒

เด็กหญิงกรวรา อ้อมวิหาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๑๓

เด็กชายคัจฉพงษ์ เรืองสันติธรรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๑๔

เด็กหญิงจีรนันท์ อุไรรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงจีรพร อุไรรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๑๖

เด็กชายฉัตรชนก นโรปการณ์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงฉันท์ชนิต ธรรมสูตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงชญาภัช มุทะรัตน์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๑๙

เด็กหญิงชนิกานต์ โสมยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๒๐

เด็กหญิงชนิตาภา กิมพะเก้า

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๒๑

เด็กหญิงฐิรญา คชมิตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๒๒

เด็กชายณภัทร บุญมี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๒๓

เด็กหญิงณวรา ธรรมดา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๒๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พชสิทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๒๕

เด็กชายณัฐนันท์ เสมียนชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จันสมพงษ์

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๒๗

เด็กหญิงณิชกานต์ หงษ์จันดา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๒๘

เด็กหญิงทรรศนีย์ แก้วศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๒๙

เด็กหญิงธัญชนก สีถาพล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๓๐

เด็กชายธีรภัทร หาญสุวรรณ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงนภสร ผิวอร่าม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ เสาวกูล
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๓๓

เด็กชายบวรนันท์ คำหอมกุล
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงปณภา จันทร์พลงาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๗ / ๘๔๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงปรีย์ภู่ดา ภาพยนตร์นลิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๓๖

เด็กหญิงปวริศา รักสัตย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๓๗

เด็กชายปาลลวัฒน์ โขงอ้อม
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๓๘

เด็กชายพงพันธ์ มะลิวรรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๓๙

เด็กชายพงศธร เซ็นปกธงชัย
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงพรณิชา เจาประโคน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๔๑

เด็กหญิงพรปวีณ์ ไชยวชิรวิทย์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๔๒

เด็กชายพรพิชญะ บุญทัน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงพัชราภา เพ็ชรบรรพต
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงพิชชาภา คูเมือง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๔๕

เด็กชายพิชญางกูร บัวอิน

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๔๖

เด็กหญิงพิทรานัฏ ชันทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๔๗

เด็กหญิงพิมพ์วิภา พันธเสน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๔๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เงาศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๔๙

เด็กชายพีรวิชญ์ ดีสระวินิจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๕๐

เด็กชายภัทรพงษ์ อวะรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงภัทรพร โพธิทอง

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๕๒

เด็กชายภาณุเดช แก้วนิล
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๕๓

เด็กชายภูมี ศรีผดุง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๕๔

เด็กชายภูริภัทร วงษ์ภักดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๕๕

เด็กชายมิคเคน ฮานเซ่น
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๕๖

เด็กชายรพีภัทร ปราบสกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๕๗

เด็กหญิงรวิษฎา รัตนกุสุมภ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงลักขิกา แสงอุทัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๕๙

เด็กชายวงศพัทธ์ พงษ์ไพฑูรย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๖๐

เด็กชายวชิรศักดิ

์

สำราญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงวรรณวรี สระศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๖๒

เด็กชายวันปติ คงสืบชาติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๖๓

เด็กหญิงวัลฑริกา เสาวพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๖๔

เด็กหญิงวิราศิณี ศรีธรรม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๖๕

เด็กชายวีรภัทร ขำวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๖๖

เด็กชายวีระวัฒน์ อิสระวงค์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๖๗

เด็กชายศรวิฏฐา ทิพย์กระโทก
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๖๘

เด็กชายสิทธิชัย อินทรวิเชียร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๖๙

เด็กชายสิปปกร กิตติอุดมพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๘ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๗๐

เด็กชายสิรภัทร ทวีพูน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงสุกฤตยา บุญมี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๗๒

เด็กชายสุทธิรักษ์ สมานจิต
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงสุธาสินี ศรีเนาว์รัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๗๔

เด็กหญิงสุพิชญา ชินทอง

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๗๕

เด็กชายอนพัทย์ จำปาแดง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๗๖

เด็กหญิงอภิสรา สมสวย
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๗๗

เด็กหญิงอลิสา แบร์ยวาลล์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๗๘

เด็กหญิงอาภารพี เย็นเพชร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๗๙

เด็กชายฮา จิน คิม
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๘๐

เด็กหญิงเขมนิจ คล้ายคลึง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๘๑

เด็กชายเจตณัฐ เวชชศาสตร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๘๒

เด็กหญิงกชกร ทวยประเสริฐ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๘๓

เด็กชายกฤษนล คำลอย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๘๔

เด็กชายกษิดิเดช

์

เพ็ญจันทร์เจ้า
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๘๕

เด็กหญิงกานต์สินี อภิธนพงษ์เจริญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงกิตติมาภรณ์ จันทร์วิเศษ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๘๗

เด็กหญิงขวัญสิริ มาสันเทียะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๘๘

เด็กหญิงคัมมิลา รอนนิง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๘๙

เด็กชายจิรพัฒน์ บัวอิน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๙๐

เด็กชายจีรพัฒน์ จิรจันทรากูล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๙๑

เด็กหญิงฉัตรแก้ว เครากระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๙๒

เด็กชายชนากรณ์ คงสืบชาติ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๙๓

เด็กหญิงชนิศา จริงประโคน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๙๔

เด็กหญิงชิดหฤทัย วงศ์ใหญ่
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๙๕

เด็กชายชิษณุชา จะนันท์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงชุติญา สุทธิธนากูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๙๗

เด็กชายฐปนรรฆ์ ภูมิอมร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงฐิติกานต์ ตุ่มคำอู่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๔๙๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เสือโคร่ง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๐๐

เด็กชายณัฐดนัย ศิลปชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงณัฐนิชา คุณศรีเมฆ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๐๒

เด็กชายณัฐพล จึงมีชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๐๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ นรัฐกิจ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๐๔

เด็กชายณัฐวัตร เภสัชชะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๙ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๔๕๐๕

เด็กชายทักษกร เรืองศรีชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๐๖

เด็กหญิงทัตชญา ธนภูริกุลธร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๐๗

เด็กหญิงทิวาวัน นาดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๐๘

เด็กชายธงชัย ผูกพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๐๙

เด็กชายธนกฤต จันทวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๑๐

เด็กชายธนภูมิ ลิขิตจันทร์สกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๑๑

เด็กหญิงธมนวรรณ คุ้มชุมแสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๑๒

เด็กหญิงธัญชนก อันภักดี

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๑๓

เด็กหญิงธัญญธร กนกกุลวงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๑๔

เด็กชายธีรภัทร์ หลอดทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงธีระพร วิหกเหิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๑๖

เด็กชายธีร์ธวัช ไล่กระโทก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๑๗

เด็กชายธีร์วรา อะโรคา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๑๘

เด็กหญิงนภัสศิริ ชัยสุวรรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงนัฐภรณ์ ประดับวงศ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๒๐

เด็กชายบารมี คงพลปาน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๒๑

เด็กหญิงปณิดาภา คงกำเนิด
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงปาลิตา ชัยเสนา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงปุณธีรา ค้าขาย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๒๔

เด็กชายปุณยวีร์ ชาติประสพ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงปุณยาพร โพดจะโปะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๒๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

แซ่ท่อ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๒๗

เด็กหญิงพรรณิภา นาหว้า
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๒๘

เด็กหญิงพิชชานันท์ เขตรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๒๙

เด็กหญิงพิมวารี กระโจมพล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๓๐

เด็กชายพีรวิชญ์ ทรัพย์สิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๓๑

เด็กชายภานุวิชญ์ สุขบรรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๓๒

เด็กชายภูผา สีคิว

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๓๓

เด็กชายภูวิศ เทพสถิตย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๓๔

เด็กชายรัฐกร ตังวงษ์เจริญสุข

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๓๕

เด็กหญิงลภัสรดา เพียวสูงสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๓๖

เด็กชายวงศ์ชัยวัฒน์ ทองแสน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๓๗

78วรัญชิต พืนบาตร

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๓๘

เด็กชายวิจักขณ์ ภาพยนตร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๓๙

เด็กหญิงวิวิศนันท์ จัตุกูล
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๐ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๔๕๔๐

เด็กชายวีรพงศ์ นิมดี

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๔๑

เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์ คงด้วง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๔๒

เด็กหญิงศศินันท์ เณรธรณี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๔๓

เด็กชายศุภกร จีนจิงหรีด

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๔๔

เด็กชายศุภกร ปนมี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์ อินทร์ผลสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๔๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โสภากูล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๔๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ มันตลุง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๔๘

เด็กหญิงสุพรรษา นามมงคล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๔๙

เด็กหญิงสุพิชชา บรมนาถ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๕๐

เด็กหญิงสุมัญฑิตรา ชิณช้าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๕๑

เด็กหญิงสุวดี ทองอำพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงอณันฐภรณ์ มหาบุญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๕๓

เด็กหญิงอริสา หรบรรพ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๕๔

เด็กหญิงอัญชลิตา เนตรมณี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๕๕

เด็กหญิงอาภาภัทร เอ็มรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๕๖

เด็กชายอิทธิเดช จำเนียรกูล
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงอิสรีย์ ศรีคำภา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๕๘

เด็กหญิงเชอร์รี

่

กองมะเริง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๕๙

เด็กหญิงเพียงขวัญ โสกูล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๖๐

เด็กหญิงเมษิณา ทาสุวรรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๖๑

เด็กหญิงไปรยา ทองทับพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๖๒

เด็กชายกนกพล กิงง่า

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๖๓

เด็กชายกฤตยชญ์ บุญสอน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๖๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร ดัดธุยาวัตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๖๕

เด็กหญิงคีตกานต์ ภาพยนต์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๖๖

เด็กชายฉัตรตะวัน กลินพยอม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๖๗
เด็กหญิงชนัญญ์ธนิษฐ์

โนนสันเทียะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๖๘

เด็กชายชัยนันท์ สัมพันธ์อภัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๖๙

เด็กหญิงญนันทนิยา อมรธรรมวุฒิ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงณัฐธิดา สุริยาเย็น
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงณัฐนพิน เตตระกูล
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๗๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เทียนทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๗๓

เด็กชายตะติยะ เสาวพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๗๔

เด็กชายธนกฤต กลมกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๗๕

เด็กหญิงธนภรณ์ เกตุชาติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๗๖

เด็กชายธนภัทร นราพงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๗๗

เด็กชายธนวรรธน์ สิบพลกรัง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ ขำเอนก
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงธนาเดช เกิดขุมทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๘๐

เด็กชายธราธร รุ่งกูล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๘๑

เด็กชายธวัชชัย วีระยุทธศิลป
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๘๒

เด็กหญิงธัญยพร หีบทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๘๓

เด็กชายนพรัตน์ เพียรสันเทียะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๘๔

เด็กชายนฤสรณ์ ศรีชุม
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๘๕

เด็กชายนวพล เครือบคณโท
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๘๖

เด็กหญิงนัยน์ปพร พิมพาวัฒนาสุข
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงนาเดีย คิดอ่าน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๘๘

เด็กหญิงบุญยวีร์ ปญญามีศรีกูล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๘๙

เด็กหญิงบุษบรรณ เรืองปรัชญากุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๙๐

เด็กหญิงปนัดดา โสภากูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงปภาดา บุตรไทย
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๙๒

เด็กหญิงปรินทร์พัทธ์ วิเศษเบญจกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๙๓

เด็กชายปยภัทร เกิดนาค
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๙๔

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แก้วอำไพ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๙๕

72พงษ์พิสุทธิ

์

โสกูล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงพรนภา สุภาพ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๙๗

4พันธิน สิงห์ทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๙๘

064พาณิภัค ปาลอนันต์กุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๕๙๙

เด็กหญิงพิชชาพร คูเมือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๐๐

เด็กหญิงภรภัทร คุรุบัณฑิตย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๐๑

เด็กหญิงภิญญดา เพชรเลิศ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๐๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ พยัคฆา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๐๓

เด็กชายภูมิภัทร ดีเกษม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๐๔

เด็กชายรัฐกร เทพารักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๐๕

เด็กชายวชิรวิชญ์ สำรวจวงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๐๖

เด็กหญิงวริสนันท์ รังพงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๐๗

เด็กชายวิชญ์พล สำรวมจิต
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๐๘

เด็กชายวีรพงศ์ วสุมงคลพจน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๐๙

เด็กหญิงศศินา เทียนวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๒ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๔๖๑๐

เด็กหญิงศิริญญา สนิทศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๑๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โสภากูล
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๑๒

เด็กชายสรยุทธ ศรีพลอย
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๑๓

เด็กชายสหภาพ กาญจนะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๑๔

เด็กชายสายหมอก บุตรไทย
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๑๕

เด็กหญิงสิริมนต์ วงษ์เฉลิมมัง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๑๖

เด็กหญิงสิริยากร เทืองอิว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๑๗

เด็กหญิงสิรีธร สมัญญา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๑๘

เด็กชายสุชาครีย์ ปนศิริ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๑๙

เด็กชายสุรชา ตังกุลศิริ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๒๐

เด็กชายอติวิชญ์ โสมวงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๒๑

เด็กชายอภิรัก เนาวบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๒๒

เด็กชายอภิรัตน์ รอดประเสริฐ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๒๓

เด็กชายอรรณพ ศรีชุมแสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๒๔

เด็กหญิงอรอนงค์ นเรนทรรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๒๕

เด็กชายอานุสิทธิ

์

แสงเพชร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๒๖

เด็กชายอาศิรา สุนันทร
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๒๗

เด็กชายเจนหัสดินทร์ สงฆ์นางรอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๒๘

เด็กชายโรจนินทร์ ธนโชติกิติพัฒน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๒๙

นางสาวธัญญรัตน์ เฉียงกลาง
๑๓/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๓๐

นายพิสาร โคตรภักดี
๐๖/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๓๑

นางสาววรรณรา เรืองชัยปราการ
๓๐/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๓๒

นางสาววารี ฉัตรชัยรัตนเวช
๑๙/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๓๓

นางสาวอุไรพร คชศักดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๓๔

เด็กหญิงพลอยนำ เกริกพิบูลชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๓๕

เด็กหญิงภัชราภรณ์ มุขประดับ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๓๖

เด็กชายรฐนนท์ เสิงรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๓๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ โสกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๓๘

เด็กหญิงกตญา ทะเรืองรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงกรนันท์ มะโนบาล
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๔๐

เด็กชายจิรายุ มวยดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๔๑

เด็กชายชินพัฒน์ ภิรมย์ชาติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงธรรมรัตน์ นาคเรือ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงพรชิตา นวลสุธา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๔๔

เด็กหญิงวลัยพร กล่อมจิตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงวิชิดา นาคเรือ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๔๖

เด็กชายวีรชัย เตียงตังรัมย์

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๔๗

เด็กชายวีรชาติ เตียงตังรัมย์

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๔๘

เด็กชายสมศักดิ

์

จันทร์สว่าง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๔๙

เด็กชายสหรัฐ งามเลิศ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๕๐

เด็กชายอำนาจ แสงศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๕๑

เด็กชายอินทรายุธ นาคเรือ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงเพ็ญพร ศรีผดุง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๕๓

เด็กชายแทนไท อนันต์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๕๔

นางสาวพัชร์ชิสา สุนทรา
๑๕/๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๕๕

นางสาวอรดี นาคกุล ๘/๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๕๖

เด็กหญิงกาญจนาพร กันรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๕๗

เด็กหญิงชนิตรา ทองโคตร์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๕๘

เด็กชายชัยมงคล ปราบสกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๕๙

เด็กชายชานนท์ เสาวพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ชรภักดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๖๑

เด็กหญิงนันท์นภัส กรรโณ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๖๒

เด็กหญิงพนิดา พรมจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๖๓

เด็กชายพิชิต อยู่แท้กูล
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๖๔

เด็กหญิงพิริษา พิมพ์อักษร
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๖๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ หมายดี
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๖๖

เด็กหญิงมิงกมล

่

สวัสดิพูน

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๖๗

เด็กชายยศกาน ชวนกระโทก
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๖๘

เด็กหญิงศิริมล ตรีกูล
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๖๙

เด็กหญิงสุชาวดี ไทยใจอุ่น
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๗๐

เด็กชายอภินันท์ มณีศรี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๗๑

เด็กหญิงอรติยา สังข์ทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๗๒

เด็กหญิงกนกอร สังวรณ์กิจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๗๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

สวัสดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๗๔

เด็กหญิงจิราพร พ่อค้า
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงณัฐสุรางค์ ปลืมสายแสง

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๗๖

เด็กหญิงธิฆัมพร จันทร์ไทย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๗๗

เด็กชายธีรพล บุตรงาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๗๘

เด็กชายธีรพล สระมโน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๗๙

เด็กชายนฤเบศร์ มาประจวบ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๔ / ๘๔๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๘๐
เด็กหญิงพลอยแพรวา

ขันเดช
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๘๑

เด็กชายภาคิน ศรีพรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๘๒

เด็กชายภูวดล สุดตรง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๘๓

เด็กหญิงรัตตินา จีนเกา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๘๔

เด็กชายวิทวัฒน์ จันทศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๘๕

เด็กหญิงอริษา อินพะเนาว์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๘๖

เด็กหญิงอลิษา จำปาพันธุ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๘๗

เด็กหญิงอัญชิสา วัฒนะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๘๘

เด็กหญิงอุสา แก้วพรม
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๘๙

เด็กหญิงโศรดา สุขประโคน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๙๐

เด็กชายจิรยุทธ ภุมมา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๙๑

เด็กชายชนะศักดิ

์

ทองคำนุช
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงลลิตวดี ทองดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๙๓

เด็กชายวินิจ เสนาสังข์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๙๔

เด็กหญิงวีรนุช ทะนานทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงเจนจิรา ชวนกระโทก
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงเบญจมาศ คะเชนชาติ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๙๗

เด็กชายกรกฎ ดีสระวินิจ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงการะเกด วงค์อามาตย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๖๙๙

เด็กชายกิตตินันท์ โสกูล
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๐๐

เด็กหญิงขวัญหทัย เอกวงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๐๑

เด็กชายคณิศร เสาร์โร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๐๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ แมลงผึง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๐๓

เด็กชายจักรินทร์ นกยูง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๐๔

เด็กหญิงชลธิชา เส็งแข่งขัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๐๕

เด็กหญิงญาดา หวีเกษ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๐๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ มาประจวบ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๐๗

เด็กชายนลธวัช สวนฉิมพลี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงพนิดา แก้วโต
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๐๙

เด็กชายพีรภัทร พยุงกลาง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๑๐

เด็กชายรัฐภูมิ นกยูง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๑๑

เด็กชายลัทธพล คุ้มชุมแสง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงวชิรพร รุกขชาติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๑๓

เด็กชายวีรพล ปารารัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๑๔

เด็กชายศิริภพ พิมพ์อุบล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๕ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๑๕

เด็กชายสามภพ งามสุมนัสกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๑๖

เด็กชายอตินันท์ ดาวเรืองรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๑๗

เด็กชายอัฎสราวุฒิ ภาษี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงเนตรนภา ศรีน้อย
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๑๙

เด็กหญิงโยษิตา เสาวพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๒๐

เด็กหญิงกรวรรณ อันดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๒๑

เด็กหญิงคีตภัทร พางาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงนงค์นุช จำลองโลก
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๒๓

เด็กหญิงปราณี พูนสุด
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๒๔

เด็กหญิงผ่องพรรณ ณรังศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๒๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทกูล
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๒๖

เด็กหญิงภาวิณี พัดทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๒๗

เด็กหญิงสายธาร สำรวจวงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๒๘

เด็กชายธีรพันธ์ เกริกพิบูลชัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๒๙

เด็กชายประสิทธิชัย วิเสโส
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๓๐

เด็กชายวันพิทักษ์ แกมขุนทด
๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๓๑

เด็กชายศราวุติ ข้าวพิมาย
๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๓๒

เด็กหญิงแก้วตา ยุคกระโทก
๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๓๓

เด็กชายกันทรากร ละเอียด
๑๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๓๔

เด็กชายภัทรพล ลำสัน
๑๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๓๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ดีด้วยชาติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๓๖

นายวีระวิน ยืนยงชาติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๓๗

เด็กชายศุภวัช คงสนิทพะเนาว์
๓๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๓๘

นางปรานีญา พูลหน่าย
๓๐/๑๑/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๓๙

นางนภัสสรณ์ วิเชียรพรลภัส
๑๖/๐๙/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๔๐

นางสาวสายใจ บุตรแวว
๒๔/๑๐/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๔๑

นางสาวอรภัทร โสกูล
๑๒/๐๙/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๔๒

เด็กหญิงกชพรรณี จรัญศิริไพศาล
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ คงสุขมาก
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๔๔

เด็กชายกมลชนก ปะขิโต
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๔๕

เด็กชายกรัณฑ์ อินทรกำแหง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สุวรรณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๔๗

เด็กชายกฤษฎา กุลจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงกฤษติกา ชาจุหลัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๔๙

เด็กหญิงกวิตา บึงไกร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๕๐

เด็กหญิงกัณฐมณี อินพิทักษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๕๑

เด็กหญิงกันติชา วาปเท
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๕๒

เด็กชายกิตติธัช ตังกิจภิญโญ

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๕๓

เด็กชายกีรติ ภิญญมุขสาพงศ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๕๔

เด็กหญิงกุลธิดา หงษ์ทัพ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๕๕

เด็กหญิงกุลนัท บานกลีบ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๕๖

เด็กชายจตุรภัทร อินทร์สุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๕๗

เด็กหญิงจิณณพัต พัวพงษ์ประพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๕๘

เด็กชายจีรภัทร์ พานิชกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๕๙

เด็กหญิงจุลดา จันทร์คง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๖๐

เด็กชายฉัตรเกล้า นโรปการณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๖๑

เด็กหญิงชญาดา ลาภเจริญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงชญานิศ คาดกระโทก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๖๓

เด็กหญิงชธิชา เทพเนาว์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๖๔

เด็กชายชนะชัย ขำเอนก
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงชนิสรา สาครไทย
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงชมพูนุท ชำนิจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๖๗

เด็กชายชลชาติ ปดรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๖๘

เด็กชายชาครีย์ สุขเพิม

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๖๙

เด็กหญิงชินาธิป การะเกตุ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๗๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โพธิไข

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๗๑

เด็กหญิงฌาติกานต์ กินเสน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๗๒

เด็กหญิงณกุลกานต์ นุชสาย
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๗๓

เด็กหญิงณัชชานันท์ มีพวงผล
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๗๔

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ อมชารัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๗๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ระวันประโคน
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๗๖

เด็กหญิงณัฐณิชา สุนทรกูล
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๗๗

เด็กชายณัฐนนท์ รุ่งพิรุณ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๗๘

เด็กชายณัฐพงค์ ชินทอง

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๗๙

เด็กหญิงณัฐภัทร นุ่มนวลศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๘๐

เด็กหญิงณัฐวรรณ เหมือนแสงศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๘๑

เด็กหญิงณัฐสินี พยัคฆา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๘๒

เด็กชายทนุธรรม หนูสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๘๓

เด็กหญิงทัศนีย์ ปูสารัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๘๔

เด็กหญิงทิฆัมพร ไขสาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงทิพย์วรา กันตะโก
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๘๖

เด็กชายทีปกรทิวัจน์ นวอมราฐธิบดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๘๗

เด็กชายธนชาติ บัวศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๘๘

เด็กหญิงธนพร กาญจนา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๘๙

เด็กหญิงธนาภา พรหนองแสน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๙๐

เด็กหญิงธัญชนก ด่านสุนทรวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๙๑

เด็กหญิงธัญญพรรษ ขุมพลอย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๙๒

เด็กชายธาดา เสาวโค
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๙๓

เด็กหญิงธารสวรรค์ บุญรอด
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ รุ่งพิรุณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๙๕

เด็กหญิงนภสร ศรีสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๙๖

เด็กชายนรา อุดมสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๙๗

เด็กหญิงนลินี บุญประสาท
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงนัชชา พูนวิลัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๗๙๙

เด็กหญิงนันท์นภัส นุชสาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๐๐

เด็กหญิงนีนนารา ฉกรรจ์ศิลป

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๐๑

เด็กหญิงนำทิพย์ เครือบคนโท
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงบัณพร บุญมี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๐๓

เด็กหญิงบุญธิชา แสนกล้า
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๐๔

เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญแสน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๐๕

เด็กชายประดิพัทธ์ เลือดกุมภา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๐๖

เด็กชายปรัชถกร เพิมชาติ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๐๗

เด็กชายปวีณ์กร จรกระโทก
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงปณฑารีย์ บันเทาบุญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๐๙

เด็กหญิงปณณรัตน์ ไตรกังวาลวัฒน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๑๐

เด็กหญิงปาฏลี โง้ววิจิตราภรณ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๑๑

เด็กชายปยบุตร บำรุงพงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงปยะฎา คมปก
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงปุณฑริกา ปุยะติ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงปุณณมี ไหล่อุดมพิทักษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๑๕

เด็กหญิงผ้าไหม ดีพรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๑๖

เด็กหญิงพชรพร ลอยประโคน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงพชรมน คำมี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๑๘

เด็กหญิงพรนภา ปองเคน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๑๙
เด็กหญิงพรปรารถนา

ตากิมนอก

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงพรปวีณ์ คงสอดทรัพย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๒๑

เด็กชายพรหมรินทร์ นาสินพร้อม
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๒๒
เด็กหญิงพัชรภาพรรณ

รัตนวโรภาส
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เสาวโร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงพิชญธรณ์ วงษ์ตา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงพิชานันท์ จันทร์มณี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๒๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพธิชัย

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๒๗

เด็กหญิงพิรตา จีนโน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๒๘

เด็กหญิงพีรกานต์ นิลนนท์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๒๙

เด็กชายพีรณัฐ กีรติตระกูล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๓๐

เด็กชายพีรวิชญ์ หอยสังข์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๓๑

เด็กชายภัคพงศ์ สำเร็จดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงภัทธิรา สุขไสยาสน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๓๓

เด็กหญิงภัทร์ทิยา สยามประโคน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๓๔

เด็กชายภูมิภัทร นาราช
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๓๕

เด็กชายภูวกร ธนเมธี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๓๖

เด็กหญิงมณีวรรณ แพขุนทด
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๓๗

เด็กหญิงมุขรินทร์ พันธ์ศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงรสา ลาภกระโทก
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๓๙

เด็กหญิงระพีพรรณ ชำนิจศิลป
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๔๐

เด็กชายรัชชานนท์ บ่อคำเกิด
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๔๑

เด็กหญิงรัตณาวดี แสงบุญเรือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงรัตนสุดา เข็มรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๔๓

เด็กหญิงลลิตา คำแดง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๔๔

เด็กชายวงศ์วิวัฒน์ ทองประภา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๔๕

เด็กหญิงวรกาญจน์ ไกรกูล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงวรรศยามล เทียนวรรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๔๗

เด็กชายวริทธิธร

์

จันทร์สว่าง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๔๘

เด็กหญิงวัชรีภรณ์ แสนอาลัย
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๔๙

เด็กชายวิชชากร รุ่งจิวารักษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๕๐

เด็กหญิงวิชุดา จรเอ้กา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๕๑

เด็กหญิงวิชุยา สอนกระโทก

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๕๒

เด็กหญิงวิมท์วิภา เจริญศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๕๓

เด็กหญิงวิรัลพัชร ทองดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงวิลิล ขนชัยภูมิ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๕๕

เด็กหญิงวิศรุตา พรมบุตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๕๖

เด็กหญิงศตพร เจริญยิง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงศรัณยพร ฉิมกูล
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๕๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ฮ่อบรรทัด

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๕๙

เด็กหญิงศศิประภา ฝาชัยภูมิ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๖๐

เด็กหญิงศศิวิมล ผลเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๖๑

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีเชือ

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๖๒

เด็กหญิงศิริกัญญา บุญรอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๖๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

ศิริพงศธร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๖๔

เด็กชายศิวกร ดาวศิริโรจน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๖๕

เด็กชายศุภณัฐ รอดสืบชาติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๖๖

เด็กชายศุภฤกษ์ ตลาดเงิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงสกุลกาญจน์ กองสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงสตรีรัตน์ คลังกูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงสมิตานัน ประกิจรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๗๐

เด็กชายสันติภาพ แสนแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๗๑

เด็กชายสิทธิเดช แดนละลม
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๗๒

เด็กชายสิรภัทร เพ็งจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๗๓

เด็กชายสิรวิชญ์ ดาวศิริโรจน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๗๔

เด็กชายสิรวิชญ์ อาสานอก
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงสุจิตรา มโนรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๗๖

เด็กหญิงสุชาวดี จุฬามณี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงสุณีรัตน์ จิตรจรูญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๗๘

เด็กหญิงสุดามาศ อนุรักษ์วงศา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำภูแสน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงสุทธิดา อินทร์นิม

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงสุนิษา บุญแต่ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงสุพัชชา สุภินันท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงสุภาวรรณ โชคบรรพต
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๘๔

เด็กชายสุริยะ พรหมชนะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๘๕

เด็กหญิงสุรีย์พร เศษวงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๘๖

เด็กชายอดิศร สิงห์งอย
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๘๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

สังฆวาที
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๘๘

เด็กหญิงอนงค์รักษ์ กำภูชาติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๘๙

เด็กชายอนุชิต นาคินทร์ชาติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๙๐

เด็กชายอนุสรณ์ สอนศิษย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๙๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รักมณี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๙๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขคำชา
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๙๓

เด็กหญิงอริสา บัวมาก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๙๔

เด็กหญิงอลิสรา พัชรเวทิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงอัจฉรา ชัยบำรุง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๙๖

เด็กหญิงอัญญาพัชร ศรีชมภู
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงอาทิตยา สิงห์จันทึก
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงอินทิรา เมฆะสุวรรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๘๙๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มาศขาว
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๐๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ รัตนวิชัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๐๑

เด็กหญิงเจษฎา แสนกล้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๐๒

เด็กชายเจษฎางค์ เพียรคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงเบญญา สนโสม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงเบญญาภา ชัยนนท์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๐๕
เด็กชายเปรืองปรัชญ์

่

น้อยจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เสงียมศักดิ

่ ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงเมษญาดา จิตต์รุ่งเรืองสุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๐๘

เด็กชายเอกธนัช ลิมโฆษิต

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงแพรวา กลินบุหงา

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงแสงเดือน ทองคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงโสภิดา โค่นถอน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๑๒

เด็กหญิงไพลิน แก้วเนตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงกรรณิกา สาระปญญา
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๑๔

เด็กชายกรวิชญ์ อินทร์รัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๑๕

เด็กชายกฤติพงษ์ คาดกระโทก

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๑๖

นายกฤศ สิงหภิวัฒน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๑๗

เด็กหญิงกวินทรา มณีพิสุทธิเวช

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๑๘

เด็กหญิงกัญชลิกา บัวทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๑๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เม้ามูล

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๒๐

เด็กชายกิตตินันท์ โล่ห์นารายณ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๒๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ บุญทัน
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๒๒

เด็กหญิงกุลฑีรา แก้วแจ่มจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๒๓

เด็กชายขันติพงศ์ โภคทรัพย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ดอกเกษ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๑ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๒๕

เด็กชายจิรวัฒน์ วัฒนกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ปาโมกข์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ลักขนัติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๒๘

เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วชาติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๒๙

เด็กหญิงชฏาวีร์ ทองคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๓๐

เด็กชายชลสิทธิ

์

พุฒิษากุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๓๑

เด็กหญิงชลิตา เทียนวรรณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๓๒

เด็กชายชัยชาญ ฉิมรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงชาริณี เลิศแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๓๔

เด็กชายชินวัฒน์ เทียนวรรณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๓๕

เด็กหญิงชุติมา จำวัน
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๓๖

เด็กหญิงฐิติชญา แผ้วพลสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๓๗

เด็กหญิงฑิตยา พูนวิเชียร
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๓๘

เด็กชายณภัทร วุฒิวิทยาพล
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ปรีดิธาดากุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๔๐

เด็กหญิงณัฐวดี ขนชัยภูมิ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๔๑

เด็กหญิงณิชารีย์ ศรีระวงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงทิพานัน คุณวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๔๓

เด็กชายธณัฏฐ์ กีรติตระกูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงธนวรรณ ภิญญมุขสาพงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๔๕

เด็กชายธนาธิป นามโสภา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๔๖

เด็กชายธนาเทพ อร่ามศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงธมลวรรณ ดีด้วยชาติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๔๘

เด็กชายธวัชชัย สาระปญญา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เคหา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๕๐

เด็กชายธีรภัทร จีนนางรอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๕๑

เด็กชายธีรภัทร ภิญญมุขสาพงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงนัฏชกานต์ แหวนวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงนันทัชภรณ์ มัจฉาชาญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๕๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ แสนศักดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ ไพรชัฎ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงนิชนันท์ วิภาดา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๕๗

เด็กชายนิติธร เฮงวาณิชย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๕๘

เด็กหญิงนิศาชล อิสระวงศ์วิศิษฏ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๕๙

เด็กหญิงนำมนต์ ศิริเมฆา
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๖๐

เด็กหญิงบุษราคัม มาประจวบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๖๑

เด็กชายปฏิวัติ ขำเอนก
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงประนอม แก้วบัณฑิตย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๖๓

เด็กชายประสิทธิ

์

อภัยจิต
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๖๔

เด็กชายปริญญา กระจ่างจิต
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงปริญญาฉัตร เทียนวรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงปริศนา มาประจวบ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๖๗

เด็กชายปวีณ เทียนวรรณ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๖๘

เด็กหญิงปวีณา สุคนธา
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๖๙

เด็กหญิงพรธิดา วัฒนกูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๗๐

เด็กหญิงพรนภา พงษ์ศิลา
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงพรรณบุตรี สุนทรินทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงพลอยชมพู ชินหัวดง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๗๓

เด็กหญิงพสุดา พฤกษา
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๗๔

เด็กหญิงพัชรพร เริมปลูก

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงพิชรัตน์ ลอแท
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงพิมภมร คำสุนา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๗๗
เด็กชายพุทธาธนินทร์

คำกิง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๗๘

เด็กหญิงภัทรชนก บุญสอน
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๗๙

เด็กชายภาณุวัตร โบสถ์ครบุรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๘๐
เด็กหญิงภิญญลักษณ์ โชคณัฐเศรษฐ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๘๑

เด็กชายภูรินท์ มีนิยม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๘๒

เด็กชายภูวนัย โล่ทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงมัญชุตา บัวสด
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๘๔

เด็กชายยศพัทธ์ กลีบอุบล
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๘๕

เด็กชายรวมพล เอกอมร
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๘๖

เด็กชายรัชชานนท์ เนานะมะบัติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๘๗

เด็กหญิงรัมภาภัค สายเชือ

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๘๘

เด็กหญิงลดามาศ สำกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงลดาวัลย์ แสงอุบล
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๙๐

เด็กชายวชิรพงศ์ เพ็งจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงวรพิชชา แปลงดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงวรรณกานต์ มาประจวบ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๙๓

เด็กหญิงวรรณษา คะณารัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๙๔

เด็กหญิงวริศรา มณีเนตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๙๕

เด็กหญิงวันวิสา วันศุกร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๙๖

เด็กหญิงวิชาดา คลังกูล
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๙๗

เด็กชายวิวัฒนไชย มีสัตย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๙๘

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ศรีชุมแสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๔๙๙๙

เด็กชายวีรยุทธ จันทคาต
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๐๐

เด็กหญิงศศิ แผ้วพลสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงศศิพร ศรีลาไลย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๐๒

เด็กชายศักรินทร์ อินทกูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๐๓

เด็กหญิงศิรมาส เยานิมิตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๐๔

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ชวัลวิทย์โชติกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๐๕

เด็กชายศิวพงศ์ ธนโชติพิพัฒน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๐๖

เด็กชายศุภโชค คลองข่อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๐๗

เด็กชายสวัสดิสุข ดอนเหลือม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๐๘

เด็กชายสหยุติ บุญสม
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๐๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ดีสวัสดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๑๐

เด็กหญิงสุชาดา กลางสวัสดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงสุทัตตา ประสิทธิกูล
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๑๒

เด็กชายสุธาเทพ หุ่นเภตรา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงสุพรรษา คงคาหลวง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๑๔

เด็กชายสุรพงษ์ มิสา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๑๕

เด็กชายสุรพีธ์ มิสา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๑๖

เด็กชายสุรศิลป นาคร้าย
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๑๗

เด็กหญิงสุวิชญา คาดสนิท
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๑๘

เด็กชายสุสพัส แสงเพชร
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๑๙

เด็กหญิงหทัยชนก อาจหาญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๒๐

เด็กหญิงอณุตมา พิมพ์ดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๒๑

เด็กหญิงอภัชชา แดงโดเศษ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นาคเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๒๓

เด็กหญิงอรุณี ฉกรรจ์ศิลป
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๒๔

เด็กชายอัครเดช ชาลีวรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๒๕

เด็กหญิงอัญชลินทร์ ใจเย็น
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๒๖

เด็กหญิงอัญชัน บุญทมาท
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๒๗

เด็กชายอานุภาพ รินทะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงเขมิกา คำปวน
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงเปรมกมล ด้วงมาลา
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จำเนียรกูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๓๑

เด็กหญิงเมธาวี ไตรพรม
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๓๒

เด็กชายเอกราช ผาสุวงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๓๓

เด็กหญิงโสภิดา ดำเสนา
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๓๔

เด็กหญิงไอยเรศ กระจ่างยุทธ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๓๕

เด็กชายกวิน วงศ์จอม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๓๖

เด็กชายจิรายุส อาจิณกิจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แปนจำนงค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๓๘

เด็กชายนิติรัฐ แก้วใหญ่

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๓๙

เด็กชายปยะ แสงโพธิดา

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๔๐

เด็กหญิงปยะณัฐ เพ็ชรบรรพต
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๔๑

เด็กหญิงอักษราภัค ประกอบมี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๔๒

เด็กชายเฉลิมวุฒิ สิงสนิท
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๔๓

นางสาวโสภา แสงทิพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๔๔

นายสุบรร สิงขรรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๔๕

นายณรงค์ศักดิ

์

สิทธิมูล
๓๑/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๔๖

นายกาญจนวัฒน์ สมบูรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๔๗

นายมงคล กุลผึง

้

๐๙/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๔๘

นายเจริญ บ่อพิมาย
๓๐/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๔๙

นายชิติพัทธ์ บุญศรี
๐๖/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๕๐

นายพงศธร งาหอม
๑๐/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๕๑

นายสราวุธ วิรุณกาญจน์
๒๒/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๕๒

นายเทพ จันทร์อิน
๐๕/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๕๓

นายประทีป ภูเลือนลม
๐๙/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๕๔

นายบุญส่ง ฉำโสฬส
๒๑/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๕๕

นายกิตติพงษ์ วงค์ณรงค์
๑๘/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๕๖

นายสมศักดิ

์

พรมโสฬส
๐๙/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๕๗

นายเพทาย เพชรศรี
๒๔/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๕๘

นายจีรพันธ์ เกิดในหล้า
๒๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๕๙

นายชลอ นักประพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๖๐

นายอรรถพล หวังแววกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๖๑

นายทนงศักดิ

์

สมศรี
๒๖/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๖๒

นายเดชนรินทร์ ชาลีรินทร์
๒๔/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๖๓

นายณรงค์ เจริญยิง

่

๓๑/๔/๒๕๑๙
เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๖๔

นายสรศักดิ

์

นุสันรัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๖๕

นายเอกชัย ประจงรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๖๖

นายวีระพงษ์ อัครพิเชษฐ์
๒๑/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๖๗

นายเฉลิม สุวรณปะภา
๑๔/๐๓/๒๕๐๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๖๘

นายฤทธิชัย มุ่งหมาย
๑๘/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๖๙

นายสุริยา ไชสง

๑๔/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๗๐

นายแสนคำ สินชัยยา
๒๕/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๗๑

นายสมเกียรติ ตนพรมรัมย์
๒๕/๐๗/๒๕๐๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๗๒

นายภูริณัฐ ก๊กมาศ
๒๑/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๗๓

นายสุชาติ นกพรม
๒๖/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๗๔

นายสุกิจ โกเลือน
๒๘/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๗๕

นายสมคิด นุวงศ์
๑๐/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๗๖

นายอำนาจ ฉิมมณี
๑๐/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๗๗

นายมารุต อ่อนพรมราช
๒๒/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๗๘

นายชาย อะรันทอง
๒๘/๐๑/๒๕๐๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๗๙

นายชิษณุพงศ์ ไกรสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๐๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๘๐

นายพีระพงศ์ พิลาวุฒิ
๐๑/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๘๑

นายธีระศักดิ

์

งามพรม
๒๓/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๘๒

นายวรศักดิ

์

พจน์จิราภรณ์
๐๖/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๘๓

นายวีระยุทธ สมสวย
๑๗/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๘๔

นายไพโรจน์ หงส์ขาว
๒๔/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๘๕

นายสุเมฆ เข็มบุปผา
๒๑/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๘๖

นายพงษ์เทพ ด้วงนอก
๒๗/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๘๗

นายวิรุจน์ สังฆะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๑

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๘๘

นายวินัย นารินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๘๙

นายรณภัฎ ธรรมมา
๐๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๙๐

นายทนงศักดิ

์

ปนตา
๒๔/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๙๑

นายเสวก โพธิทอง

์

๐๑/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๙๒

นายเดชาวุธ จระเข้
๒๕/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๙๓

นายสิทธิพร กลันยวง

่

๒๐/๐๔/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๙๔

นายจันทร์ วันเมือง
๑๒/๑๐/๒๔๙๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๙๕

นายเอกพล อุทัยสว่าง
๑๖/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๙๖

นายคฑาวุธ โจดพิมาย
๑๗/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๙๗

นายรัตนชัย ศรีเตชะ
๐๕/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๙๘

นายวิชิต บุญล้อม
๑๔/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๐๙๙

นายณรงค์ฤทธิ

์

เปาะสระเกษ
๐๘/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๐๐

นายภัทธรพงษ์ พรมสุข
๑๑/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๐๑

นายธีรวัฒน์ เจนกระโทก
๒๙/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๐๒

นายชิโณรส สถิระชาติ
๐๗/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๐๓

นายสุพจน์ ฉำฉาชาติ
๑๙/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๐๔

นายสุรชาติ นามเรืองศรี
๓๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๐๕

นายจักรพันธุ์ จันทร์ศรี
๓๑/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๐๖

นายศรรวริศ คำศรี
๒๗/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๐๗

นายลัทธพล ทับประโคน
๒๓/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๐๘

นายวีระวัฒน์ พรมพนัส
๒๑/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๐๙

นายวัชระ ละสามา
๒๔/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๑๐

นายธีระพงษ์ ชาติบัวใหญ่

๒๘/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๑๑

นายธัชชัย ผิวจันทา
๐๘/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๑๒

นายสร้างสรรค์ สมานจิตร
๒๑/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๑๓

นายอภิชาต พูลสมัย
๐๕/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๑๔

นายประชา คงวินิจ
๒๖/๐๓/๒๔๙๑

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๑๕

นายอดิเรก ศรีแจ่ม
๓๑/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๑๖

นายสุทิน สมสุด

๒๙/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๑๗

นายอภินันท์ สังขยา
๒๐/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๑๘

นายศิวัตม์ เกษาชาติ
๑๔/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๑๙

นายธีระศักดิ

์

กาศสกุล
๐๙/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๒๐

นายสุทิน ศรีบุญเรือง
๑๘/๐๒/๒๕๐๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๒๑

นายนัฐพล ปสสาสิงห์

๒๒/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๒๒

นายวีระศักดิ

์

ยอดงาม

๑๖/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๒๓

นายวิบูลย์ บุญสงค์
๑๐/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๒๔

นายนรสิงห์ สารพัฒน์
๒๘/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๒๕

นายสุระชาติ สุขเกษม
๐๗/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๒๖

นายบุญเรียง อนุนัย
๓๐/๐๓/๒๕๐๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๒๗

นายกิตติพันธ์ ศิริจุมพล

๒๓/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๒๘

นายพัฒนา ทองยศ
๐๘/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๒๙

นายเล็ว ได้พร้อม
๑๒/๐๘/๒๕๐๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๓๐

นายพิโชติ เรืองสุขสุด
๒๔/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๓๑

นายไชยา บุญหลาย
๐๑/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๓๒

นายสุระศักดิ

์

จูงาม
๑๔/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๓๓

นายเปรมทัต เข็มรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๓๔

นายวรากร เขตคาม

๑๔/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๓๕

นายมารุต ประเสริฐศรี
๒๕/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๓๖

นายณรงค์ศักดิ

์

นาคมณี
๑๒/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๓๗

นายเกษม สิงห์วงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๓๘

นายสันติพล เสาวพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๓๙

นายสมยศ สินสุพรรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๔๐

นายจาตุรงค์ ไชยเขตต์
๒๑/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๔๑

นายวิชาญ ไทยเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๔๒

นายศิโรจน์ ณรังศรี
๑๖/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๔๓

นายมานพ ฉิมชาติ
๒๗/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๔๔

นายธีรพล ชาวบ้านฝาง
๒๐/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๔๕

นายสุรวัตร คงดี
๒๑/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๔๖

นายณัฐพล ยังจัตุรัส
๒๐/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๔๗

นายศราวุธ เมยดง
๐๔/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๔๘

นายนวัตกรณ์ ทินกลิน

่

๓๐/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๔๙

นายสุชาติ โยสาจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๕๐

นายชาญชัย ละเอียด

๒๕/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๕๑

นายอิทธิพล ละอองดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๕๒

นายเรวัติ ทินนารัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๕๓

นายปฏิวัติ คำสัตย์
๒๘/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๕๔

นายสถาพร สมชาติ
๑๘/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๕๕

นายวิวัฒน์ ประยุตเต
๒๖/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๕๖

นายชาญณรงค์ ไตรทิพยพงศ์
๑๐/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๕๗

นายคณิต หนูประโคน
๑๑/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๕๘

นายเปรมศักดิ

์

โคตรตัสสา
๒๙/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๕๙

นายฉลาด ไสยศาสตร์
๒๘/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๖๐

นายประยุทธ โพธิกิง

์ ่

๒๒/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๖๑

นายศิริมงคล ห่วงญาติ
๐๕/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๖๒

นายศิริ บุตรดา
๑๔/๐๕/๒๔๙๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๖๓

นายสมหมาย ขันพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๖๔

นายวรวัชร พจนาคม
๒๙/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๖๕

นายจักรพันธ์ เปรมสกุล
๒๓/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๖๖

นายวิฑูรย์ ศรีทามาตย์

๒๘/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๖๗

นายวรากร อุปยโส
๐๔/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๖๘

นายสมภาร สมบัติเนียม
๓๑/๐๘/๒๕๐๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๖๙

นายอัษฎารันดร์ ภูมิเลิศ
๐๔/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๗๐

นายวัฒนชัย บัวลา
๒๒/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๗๑

นายปรัชญา วรรณุปถัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๗๒

นายวินัย มนจิงหรีด

้

๒๓/๑๐/๒๕๐๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๗๓

เด็กหญิงกุลนิตย์ วงเวียน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๗๔

เด็กชายคมสันต์ บำรุงรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๗๕

เด็กหญิงณัชชา วงเวียน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๗๖

เด็กหญิงทรรศนีย์ จันทร์แสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๗๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

เกตุแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๗๘

เด็กหญิงปนัดดา สืบธรรมมา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๗๙

เด็กชายมงคล ศรีสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๘๐

เด็กชายยุทธการ เติมงาม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๘๑

เด็กชายรัฐวีร์ สืบธรรมมา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๘๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วงค์ศิลารัก

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๘๓

เด็กชายรุ่งโรจน์ ธรรมโส

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๘๔

เด็กชายวัฒนา กุยะลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๘๕

เด็กหญิงวิลัยภรณ์ แก้วฉลาด
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๘๖

เด็กชายศุภกิตต์ ปะริรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๘๗

เด็กชายสมชาย สืบรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๘๘

เด็กชายสมพร ดาศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๘๙

เด็กหญิงสุชาวดี สุตาธรรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๙๐

เด็กชายอธิชา สุตาธรรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๙๑

เด็กชายเพชร สุขโชค
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๙๒

เด็กหญิงกมลวรรณ หอมภิลา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงกรรณิกา อาญาเมือง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงกาญจนา สายลาม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงฉันทลักษณ์ โพธิเงิน

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๙๖

เด็กชายณัฐพล กล้าณรงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงดาวสุวรรณ ประจันบาล
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๙๘

เด็กชายธีระภัทร กล้ารัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๑๙๙

เด็กชายบันลือศักดิ

์

ไพรชัฎ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๐๐

เด็กหญิงผุสดี คำเบ้า
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงพรพิมล แท่งทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๐๒

เด็กหญิงพิกุล บุรินรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงพิกุล บุรินรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๐๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ปลืมรัมย์

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๙ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๐๕

เด็กชายภัทรพล อิมเสม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงมัณฑนา ศรีเนาวรัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๐๗

เด็กชายศักรินทร์ แสงรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๐๘

เด็กชายสุธี สำเร็จรัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงสุวรรณ โสนาคา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๑๐

เด็กชายอธิป รัชนี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงอรทัย ประวรรณรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๑๒

เด็กหญิงเกษกมล บุญเต็ม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๑๓

เด็กชายเจนภพ บุญคง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๑๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา พรมมี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๑๕

เด็กหญิงกชพรรณ ปะสุรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๑๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คะรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๑๗

เด็กชายธีร์ธวัช นะรีรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๑๘

เด็กชายนพพร ปะลุวันรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงนันธิดา มงคลกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๒๐

เด็กชายบัญญวัต ปรินรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงบุษยา พูนสวัสดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๒๒

เด็กชายวศิน จุไธสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๒๓

เด็กหญิงวารุณี จุบรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๒๔

เด็กหญิงวาสนา ลงลายชาติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๒๕

เด็กชายสหชัย แก้ววิชัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๒๖

เด็กหญิงสาลินี เฟองฟู
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๒๗

เด็กหญิงสุดาพร ปุสารัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๒๘

เด็กหญิงสุทินา เพียขันทา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

รอบแคว้น
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๓๐

เด็กชายอณุชา วงศ์แก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๓๑

เด็กชายอรรถพร วงศ์ขัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๓๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปะรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๓๓

เด็กชายธีรยุทธ เจือจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๓๔

เด็กหญิงปภัสสร ประวรรณรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๓๕

เด็กชายพิตตินันท์ คนกล้า
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงพิยดา พิมพ์จันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงวสินี วิเศษเนตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงศิรดาพร จันทร์ทิพย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๓๙

เด็กชายสิงห์ทอง คำพร
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๐ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๕๒๔๐

เด็กหญิงสุนิตา ประวรรณรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๔๑

เด็กหญิงสุพัตรา พิมพ์จันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๔๒

เด็กชายสุระวินท์ เครือวัลย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๔๓

เด็กชายสุริยะ สาพารัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงอภิรดี หมืนหาวงค์

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๔๕

เด็กชายเสกสรรค์ โพธิสาร

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงชลธิณี บูชารัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงณัฐธรีญา วงเวียน
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ คำหวาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงปวีณา วงเวียน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงปนทิตย์ พิมพ์อักษร
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงพิมพ์พร เครือวัลย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงวีรดี วงเวียน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๕๓

เด็กหญิงสวรส พิมพ์จันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๕๔

เด็กชายสุชาดา เจือจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๕๕

เด็กชายสุธิวัต นารีนุช
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๕๖

เด็กชายสุธิศักดิ

์

สถิตสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๕๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ เครือวัลย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๕๘

เด็กหญิงสุวรรณศา โพธิเงิน

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงอลิษา ปรีรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงแพรวา อภัยศรีลา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงกรรณิกา โหละเวช
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงกสิณา ชินบุญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงขนิษฐา คำนัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงจิรภา ศรีษะแกะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๖๕

เด็กชายชิดสณุพงศ์ ก่อแก้วสิริรัตน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๖๖

เด็กชายปรเมศ ลาภสถิต
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๖๗

เด็กหญิงมาติกา คำคูณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๖๘

เด็กชายวรวิทย์ ชายชุมดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงวิลาพร ชายชุมดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๗๐

เด็กชายศตวรรษ สวัสดิพูน

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ อัปสีรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา นวลปกษี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๗๓

เด็กหญิงวรนุช สุขล้วน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงวรวรรณ ขันติวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๗๕

เด็กหญิงสาวิตรี ขุนทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เสริมงาม
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๗๗

เด็กหญิงสุทธิดา นามท้าว
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๗๘

เด็กหญิงสุพรรษา แซ่ฟุง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๗๙

เด็กหญิงสุภาวรรณ โล่ห์ทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๘๐

เด็กหญิงสุภาสินีย์ พรประไพ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงสุรัสวดี จันทพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๘๒

เด็กชายสุริยะ เสริมงาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๘๓

เด็กหญิงหยกผกา ทับวิเศษ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๘๔

เด็กหญิงอรพรรณ ชูชาติเชือ

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๘๕

เด็กชายชัชวาล รืนเริง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๘๖

เด็กชายชัชวาลย์ พิลาทา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๘๗

เด็กหญิงทิพย์วรรณ พันโท
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงทิพย์สุดา ทาเงิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๘๙

เด็กชายปารเมศ บุญจันทร์บุ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงพัชรพรรณ ศิริปะกะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๙๑

เด็กชายรพีภัทร สิงห์เพ็ง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๙๒

เด็กหญิงศศิพิมพ์ หวาวิสัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๙๓

เด็กชายเอกชัย แคล้วภัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๙๔

เด็กหญิงจันประไพ จะยันรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๙๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ โชตินิกร
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๙๖

เด็กหญิงฐิตารีย์ มานุจำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา กองทรัพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ เสียงเย็น
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๒๙๙

เด็กหญิงดาวเรือง หุ่นธานี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๐๐

เด็กชายธงชัย แก้วกาญจน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๐๑

เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ ทาเงิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงพัชรี ทาเงิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๐๓

เด็กชายยุทธศิลป โศกกระโทก
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงรัฐกาล ทาเงิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๐๕

เด็กชายวัชระ คิดรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๐๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีทับทิม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๐๗

เด็กชายแก้ว พวงเพชร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๐๘

นางสาวรวงนภา โอดรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๐๙

นางสาวรุ่งฤดี เรืองสิน ๑/๓/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๑๐

นางอันทิพา เผือกยอด
๑๓/๔/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๑๑

นายไพรวรรณ ศรีกุลา ๖/๗/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๑๒

เด็กหญิงกฤตติกา แก้วอำไพ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๑๓

เด็กชายกฤตเมธ ศรีคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงชลธิชา พิเดช
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๑๕

เด็กชายชัยรัตน์ กรุมรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๑๖

เด็กชายมนัส พรมพนัส
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๑๗

เด็กชายทวีทรัพย์ ขวัญเมือง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๑๘

เด็กชายภูผา ลีประโคน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงอธิมาศ นุชสาย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๒๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร การอิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๒๑

เด็กหญิงณัฐริกา บุญยิง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๒๒

เด็กหญิงนัฐธิกา สุขธะสิณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๒๓

เด็กหญิงปาริชาต กลมเกลียว

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๒๔

เด็กชายภานุเดช สุขดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๒๕

เด็กหญิงมทินา ทองปอ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๒๖

เด็กชายสรวิชญ์ ประจำจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๒๗

เด็กชายสาโรจน์ สินชุมแสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๒๘

เด็กหญิงสุภัสษร ลุนลา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ บุญยง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๓๐

เด็กชายจิรวัฒน์ นวการพาณิชย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๓๑

เด็กหญิงชลิดา พรจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๓๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ เหลาคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๓๓

เด็กชายทศพร บุญภูมิ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๓๔

เด็กหญิงปวีณา โชรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงภาวินี ประจำจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๓๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทักษิณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๓๗

เด็กชายสามารถ ชนะกูล
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๓๘

เด็กหญิงสุพัตรา งามเชย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๓๙

เด็กหญิงสุวิภา เกนอก
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๔๐

เด็กชายเจริญทรัพย์ เจริญศิริ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๔๑

เด็กชายโกมิน กุลวิมล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๔๒

เด็กชายโกมิน สมพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๔๓

เด็กหญิงชนิสา แพงงาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๔๔

เด็กหญิงชลธิชา โกศล
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๔๕

เด็กชายพรชัย สว่างสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๔๖

เด็กชายพุทธมล ภาคพรม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๔๗

เด็กหญิงวาสุกรี พินกัง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๔๘

เด็กหญิงสิริวิมล คนหลัก
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๔๙

เด็กหญิงอวัสดา สนทนา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๕๐

เด็กหญิงอศัลยา แพงจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๕๑
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

ทองทา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๕๒

เด็กหญิงจิราวรรณ ฉำโสฬส
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๕๓

เด็กหญิงดวงหทัย แสวงสุข
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๕๔

เด็กชายธีระพล สมบูรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๕๕

เด็กชายนิทัศน์ ฉัตรวงศ์ศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงปภาวินี สิงห์ทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงรัตติญา แก้วจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๕๘

เด็กหญิงลลิตภัทร ดิษฐ์ผักแว่น
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๕๙

เด็กหญิงลัดดา สุมาลุ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๖๐

เด็กหญิงวรรณภา ตาไว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๖๑

เด็กชายสุรชาติ บุญศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๖๒

เด็กชายอภิรักษ์ อินทิสาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๖๓

เด็กหญิงวรรณนิภา ศรีโสภา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๖๔

เด็กหญิงสริญญา ทองทา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๖๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ ผมน้อย
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงอรอุมา คุ้นเคย
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๖๗

เด็กชายต้นตระการ สมหวัง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๖๘

เด็กชายสิทธิชัย พอกแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๖๙

เด็กหญิงพจมาน ต้นทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๗๐

เด็กหญิงรจนา โอษฐงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๗๑

เด็กหญิงศศิธร สุขวิเศษ
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๗๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สมบูรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๗๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ ปูดวงรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๗๔

เด็กชายจิรพัส วุฒิวงศ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๗๕

เด็กชายธิเบศร์ มัยกลาง ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๗๖

เด็กหญิงลีลาวดี อินทกูล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๗๗

เด็กชายขัตฤกษ์ ลัดโลด
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๗๘

เด็กหญิงพัชราพร พันธ์บุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๗๙

เด็กหญิงอุมากร เชือชุมแสง

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดตาไก้พลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๔ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๘๐

เด็กหญิงกนกพร ศรชัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๘๑

เด็กหญิงกรรณิกา ขนวน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๘๒

เด็กชายจตุรเทพ เย็นประโคน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๘๓

เด็กหญิงชนากานต์ ประสงค์ทรัพย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๘๔

เด็กชายชัยยา คงสอดทรัพย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๘๕

เด็กชายธิติวุฒิ ทองแดง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๘๖

เด็กชายนราวิชญ์ ศรชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๘๗

เด็กหญิงนิจพร แสงธิ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๘๘

เด็กหญิงนิธิกานต์ ดวงประทุม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงศิริยากร ผิวพะนา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๙๐

เด็กชายศุภชัย บุญเต็ม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๙๑

เด็กหญิงสุธีตา ผิวคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๙๒

เด็กชายอดิลักษณ์ เหลือถนอม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๙๓

เด็กชายอานนท์ อ่อนทองหลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๙๔

เด็กหญิงกมลวรรณ การอิน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๙๕

เด็กชายคุณานนต์ อักขี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๙๖

เด็กชายจักรภพ สนสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๙๗

เด็กชายจิระพงศ์ นาคแท้
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๙๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ปานเพชร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๓๙๙

เด็กหญิงจุฑามาศ นาดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๐๐

เด็กหญิงชลวรรณ ศิริสวัสดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๐๑

เด็กชายชัยยาชาติ จันทร์ใจ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๐๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สาบุตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๐๓

เด็กหญิงทอฝน หารวิชัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ นวลปกษี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๐๕

เด็กชายนันทวุฒิ นามโคตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๐๖

เด็กชายนิลภัทร สุขศิริ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงบัณฑิตา พาลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงปณิดา พรหมศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๐๙

เด็กชายพงษ์พันธิ

์

สมรวย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๑๐

เด็กหญิงพัชรพร กรงกระโทก
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๑๑

เด็กชายพีรภัธน์ อยู่แท้กุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๑๒

เด็กชายภักดีภูมิ ศิริวารินทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๑๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ปกษา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๑๔

เด็กชายภูทฤทธิ

์

ศรศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๕ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๑๕

เด็กหญิงมณฑิรา อ่อนน้อม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๑๖

เด็กชายวงศกร พูนทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๑๗

เด็กชายวรฤทธิ

์

ศรีภา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๑๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ ใยสิงห์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๑๙

เด็กชายศิริวัฒน์ หรบรรพ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๒๐

เด็กชายศุภกร เชือนุ่น

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๒๑

เด็กชายสุบิน สกุลทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๒๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ เกษทองหลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๒๓

เด็กหญิงอโนชา ศรชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงเสาวภรณ์ วิงนา

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงอมลรดา งามแพง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๒๖

เด็กชายศุภกานต์ แผนมะหิงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๒๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา ดุสิตา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๒๘

เด็กหญิงจันทร์ธิดา คงกลาง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงชลธิชา ธนวิวัฒน์สกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๓๐

เด็กชายณรงค์ชัย เสามัน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๓๑

เด็กหญิงดาริกา งามเลิศ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๓๒

เด็กหญิงธิมาพร สำอางค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๓๓

เด็กหญิงนริศรา คชราช
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ เหลืองสะอาด
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๓๕

เด็กหญิงนำอ้อย คุสิตา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๓๖

เด็กชายบุญรอด จำนงศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๓๗

เด็กชายภานุกรณ์ พางาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๓๘

เด็กชายภานุวัฒน์ พางาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๓๙

เด็กชายภูวดล แมลงผึง

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๔๐

เด็กหญิงมุทิตา ธรรมวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ประนมรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๔๒

เด็กหญิงอนุภา ธรรมนิยม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๔๓

เด็กชายกานต์ สายบุตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๔๔

เด็กชายจตุพล ทาเงิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ฉิมมาทิ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๔๖

เด็กชายณัฐพล นันทพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๔๗

เด็กชายบดินธร น้อยวิมล
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๔๘

เด็กหญิงภัทราวดี มาแพ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงรัตนา อุ้มรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๖ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๕๐

เด็กหญิงวิภาวดี เสริมงาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๕๑

เด็กหญิงวิภาวี แกล้วกล้า
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๕๒

เด็กหญิงศิริกัญญา เทียรวรรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๕๓

เด็กหญิงสรัญญา ปกษา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๕๔

เด็กชายสันติ บุญเต็ม
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๕๕

เด็กหญิงสิรินุช นิโกรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๕๖

เด็กชายสุทธินันท์ แช่มรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๕๗

เด็กหญิงอนุศรา เชนประโคน
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงอริสา สระแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๕๙

เด็กชายอโณทัย บุญรอดดวง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๖๐

เด็กชายเอราวัฒน์ ขวัญเมือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ ใจดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๖๒

เด็กหญิงภีรรินทร์ เคียงวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๖๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ใจยา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๖๔

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ วะโหรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๖๕

เด็กชายกิตตินันท์ ประสงค์ทรัพย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงกุลธิดา กุลดร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๖๗

เด็กชายชะมนัน อุ้มนางรอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๖๘

เด็กหญิงณัฐนิชา งามเลิศ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๖๙

เด็กหญิงธมลวรรณ โนมขุนทด
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๗๐

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ขวัญเมือง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๗๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เรียงเงิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๗๒

เด็กชายธีระภัทร์ พุ่มพวง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๗๓

เด็กหญิงพลอยสวย ทินรัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๗๔

เด็กชายพิทยุตม์ โสดา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๗๕

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ประสงค์ทรัพย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๗๖

เด็กชายวรโชติ ธูปพุทซา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๗๗

เด็กชายวัชรบูล จันเต็ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๗๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ขวัญเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๗๙

เด็กชายสัตยา พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๘๐

เด็กหญิงอรนิภา ปกษา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๘๑

เด็กชายอัตถณัฏฐ์ เต็มดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๘๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ สอวิหค
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๘๓

เด็กชายคณิศร หล่อประโคน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๘๔

เด็กหญิงจันธิวา กองทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๘๕

เด็กชายจิรกิตต์ แท่นกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ วรศิลป
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๘๗

เด็กชายธนากร นิโกรัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๘๘

เด็กชายธนโชติ กระออม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๘๙

เด็กชายธีรพัฒน์ สุขตะคุ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๙๐

เด็กชายนวพล ขวัญเมือง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๙๑

เด็กชายน่านฟา สอมสุวรรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงปยะดา ศรีกล้า
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๙๓

เด็กชายราชัน ระผล
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงสุนิษา วิจิรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๙๕

เด็กชายสุรชัย ปรังประโคน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๙๖

เด็กชายเอกรินทร์ อินทกูล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๙๗

นางสาวพราวตา วงศ์จอม
๓/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๙๘

เด็กหญิงกนกกร นิลวิจิตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๔๙๙

เด็กหญิงกฤติยา เปรียงสันเทียะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๐๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร มีทนงค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๐๑

เด็กหญิงกันติยา ประถมวงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๐๒

เด็กหญิงกุมวารี สงกูล
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๐๓

เด็กหญิงขนิษฐา โสวาที
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๐๔

เด็กชายจิรายุทธ สงเคราะห์ภักดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๐๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทศสุวรรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๐๖

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ คำกองแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๐๗

เด็กหญิงญดาพร เข็มบุบผา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๐๘

เด็กหญิงณภัชระ โสวาที
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๐๙

เด็กชายธนโชติ รักคง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๑๐

เด็กชายนัฐรุต ยาตรา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๑๑

เด็กหญิงพรหมพร ทิพย์โภชน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๑๒

เด็กชายพัธการ คงพลปาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๑๓

เด็กชายวายุ เข็มมาลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๑๔

เด็กหญิงสุธาสินี ศิริเนาว์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงสุพรรณลดา ไทยสืบชาติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๑๖

เด็กชายอนุชิต แก่นกล้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๑๗

เด็กหญิงอภิญญา สินจอหอ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๑๘

เด็กชายอาชิรวัฒน์ เย็นเพ็ชร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๑๙

เด็กหญิงอุมากร มาประจวบ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๒๐

เด็กหญิงเบญญาภา นาคีสังข์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ นกยูง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๒๒

เด็กชายกิตติกวิน จันทร์อินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๒๓

เด็กหญิงชลลดา จงกลทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๒๔

เด็กชายนทีกานต์ แก้วทองภู
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๒๕

เด็กชายนันธกรณ์ คงพลปาน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๒๖

เด็กหญิงบวรนันท์ มุ่งสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๒๗

เด็กหญิงปวีณา ทองทะเล
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๒๘

เด็กชายพันธวัช โพธิคา

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๒๙

เด็กชายพีรภัทร เขียวไธสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๓๐

เด็กหญิงภานิตา คงษา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๓๑

เด็กหญิงวรวัณ แพร่งสุวรรณ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๓๒

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ดาวช่วย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๓๓

เด็กชายสหรัฐ ราชแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สมใจเรา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๓๕

เด็กชายสุรพงษ์ สงกูล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๓๖

เด็กชายอดิสรณ์ พลประสิทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๓๗

เด็กหญิงอรปรียา บุญจิตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงเกสรา สนรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ วิเสโส
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๔๐

เด็กหญิงชนมล อุเทนสุด
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๔๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทรกำแหง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๔๒

เด็กชายธีรพัฒน์ สมศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๔๓

เด็กหญิงนฤมล เกษมศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๔๔

เด็กหญิงบุณฑริการ์ ขาวสระ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๔๕

เด็กหญิงประภานิช อุดหนุน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ฉิมพาลี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๔๗

เด็กชายวัชระ ถนอมจตุพร
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๔๘

เด็กหญิงศิริจรรยา พรมวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงอมลวรรณ ราชแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงณัฐธิกา คุณชืน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๕๑

เด็กชายธนธรณ์ จำลองชาติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๕๒

เด็กหญิงนิตญา แก่นดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๕๓

เด็กชายปกรณ์ สุนทรรัตน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๕๔

เด็กหญิงปนัดดา โพธิวัน

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๕๕

เด็กหญิงปรวีย์ เกษมศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๕๖

เด็กหญิงปรางทอง ภาเมืองคง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงปรายทอง รุกชาติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๕๘

เด็กชายพงศธร ทองศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๕๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ สอดสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๖๐

เด็กชายมนัส สว่างวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๖๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ ศรีเนาวรัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๖๒

เด็กชายรุ่งอรุณ พรหมวงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๖๓

เด็กชายวัชรพล พระใหม่งาม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๖๔

เด็กชายวีรภัทร ดอกรักกลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๖๕

เด็กชายศักดิขรินทร์

์

แท่งทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๖๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เข็มบุบผา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๖๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ชมภูนุช
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๖๘

เด็กหญิงอารียา แปนนรินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๖๙

เด็กชายเพชรรัตน์ ศรีวิเศษ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๗๐

เด็กหญิงแพรวดาว อินทรกำแหง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๗๑

นางนัฐยา เพชรสุก
๑๑/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๗๒

นายวินิจ คุณวงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๗๓

เด็กหญิงจริยา สิงห์เล็ก
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๗๔

เด็กหญิงจินตนา สิงห์เล็ก
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๗๕

เด็กหญิงจุฑามาศ หมันกิจ

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๗๖

เด็กหญิงชลดา มุ่งดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๗๗

เด็กชายชัชพล ทิพยจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๗๘

เด็กชายณัชพล สีสม
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทิพย์อักษร
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สินฉัยยา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๘๑

เด็กชายธนพล เกิดช่อ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๘๒

เด็กชายธนภัทร เข็มเพ็ชร
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๘๓

เด็กชายธนะดี เข็มบุปผา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๘๔

เด็กชายธนากร สิงห์คำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๘๕

เด็กชายธีระวัฒน์ ใจอารีย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๘๖

เด็กชายธเนศ ศรีแปน
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๘๗

เด็กหญิงนริสรา จอยเอกา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๘๘

เด็กชายนันทกร เข็มช่อ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๘๙

เด็กหญิงนันธิชา คงพลปาน
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๙๐

เด็กชายประสิทธิ

์

คงพลปาน
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๙๑

เด็กชายพัชรพล สุนา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๙๒

เด็กหญิงวราภรณ์ พรหมวงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๙๓

เด็กชายสรายุทธ บุญยินดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๙๔

เด็กหญิงสุวนันท์ บุญยินดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๙๕

เด็กชายภากร ละอองบัว
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๙๖

เด็กชายสุขพัฒน์ ดีด้วยชาติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๙๗

นายสุมิตร พรธวัชชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๙๘

นายธนภัทร สืบวงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๕๙๙

นายปฏิกรณ์ ซอนพา
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๐๐

นางสาวประภาภร เดชชัยภูมิ
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๐๑

เด็กหญิงปยะวรรณ ตรีกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๐๒

นางสาววิภาภรณ์ อารีรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๐๓

นางสาวศุภนิดา เข็มเพ็ชร
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๐๔

นายอธิวัฒน์ พรมพนัส
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๐๕

นายกฤษฏา โสวาที
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๐๖

นายกิตติพงษ์ จาดรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๐๗

นายชัยสิทธิ

์

ด้วงช้าง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๐๘

นายศักดิชาย

์

ทิพย์อักษร
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๐๙

นางสาวกัณฑิมา ศรีถาวร
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๑๐

เด็กหญิงกนกพร ม่วงนางรอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๑๑

เด็กหญิงณวรา มีกมล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๑๒

เด็กหญิงทิชาชนก คำวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๑๓

เด็กหญิงทิพย์นิชา ทิพย์อักษร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๑๔

เด็กหญิงนำผึง

้

บุษบา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ฤทธิณรงค์

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๑๖

เด็กชายวรวุฒิ ทองวิเศษ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๑๗

เด็กชายศราวุฒิ สงกูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๑๘

เด็กชายสรยุทธ แก้วประไพ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๑๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

สวนสอน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๒๐

เด็กชายสุวัฒนา พาลี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๒๑

เด็กหญิงอรวรรณ เปรือรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๒๒

เด็กหญิงเนตรนภา รัตน์นิมนวน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๒๓

เด็กชายจักรพงศ์ โสภณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๒๔

เด็กหญิงชวนิดา จันทร์สว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๒๕

เด็กหญิงนริศา อัคนิโรจน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๒๖
เด็กหญิงสตยากาญจน์

อระชุน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๒๗

เด็กชายอนุพงศ์ โสชาติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๒๘

เด็กหญิงญาตาวี พรมศักดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๒๙

เด็กหญิงนิตยา กุลสอน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๓๐

เด็กหญิงฐิตาภา สมานกล้า
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงณัฏฐนิชา เกียงแก้ว

๋

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๓๒

เด็กชายธวัชชัย แสงหิรัญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๓๓

เด็กชายธันวา แสงหิรัญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๓๔

เด็กหญิงปฐมพร สวาชาติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๓๕

เด็กหญิงปนัดดา บรรเทาบุญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๓๖

เด็กหญิงปนมณี เกิดนารี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๓๗

เด็กหญิงภัทรวดี ปาละสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๓๘

เด็กชายวัชรพงษ์ จันทร์ประโคน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๓๙

เด็กชายวีรพัฒน์ พรมศักดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๔๐

เด็กหญิงศศิวิมล ต่างประเทศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๔๑

เด็กชายสมฤทธิ

์

ประทุมทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๔๒

เด็กชายสมศักดิ

์

สังขรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๔๓

เด็กหญิงสิริกานดา จงกูล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๔๔

เด็กหญิงสุภาวดี สว่างศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๔๕

เด็กชายเดชาวัต คงสนิทพะเนา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๔๖

เด็กชายเอกสิทธิ

์

สวาชาติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๔๗

เด็กชายกิตติ แทนจะโปะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๔๘

เด็กชายธีราทร ทองเหมือน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๔๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ทองคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๕๐

เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีกระสังข์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๕๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หอมกระโทก
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๕๒

เด็กชายวัชระ ทองคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๕๓

เด็กหญิงอนันตญา ดวงเจริญวิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๕๔

เด็กชายอนุชา มาน้อย
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงอรนันท์ หลอดกระโทก
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๕๖

เด็กชายอานัญธนะ สืบชาติ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๕๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ วิจิตศักดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๕๘

เด็กชายโชคนาบุญ ดีมงคล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๕๙

เด็กชายจักรกฤษ ทิพย์จันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๖๐

เด็กชายธนพล บุญยิม

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ แอบครบุรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๖๒

เด็กชายธนาเทพ ย่อยกระโทก

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๖๓

เด็กชายนพรัตน์ ไร่กระโทก
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๖๔

เด็กชายนวศิลป นพเก้า
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๖๕

เด็กชายปฐวีย์ นามกิง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๖๖

เด็กชายภูริพัฒน์ เฝากระโทก
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๖๗

เด็กชายวันชัย ศรีพรม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๖๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ไทยสกุลวงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๖๙

เด็กชายโชคชัย จันทมาศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๗๐

เด็กชายไกรวิท หอมกระโทก
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๗๑

เด็กหญิงณัฏฐา สารบรรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๗๒

เด็กหญิงณัฐชา รีคำ
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๗๓

เด็กชายนาวิน ทิพย์อักษร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๗๔

เด็กชายนิรุต ตู่กระโทก
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๗๕

เด็กหญิงรัตน์ หวานชอบ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๗๖

เด็กหญิงวรนาถ เพ็งจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๗๗

เด็กชายวุฒิชัย ชะเอมเทศ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๗๘

เด็กชายสิทธิชัย หันผักแว่น ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๗๙

เด็กชายอัครพล สีพบ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๘๐

เด็กชายเทอดทัย พุ่มแดง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๘๑

เด็กหญิงเนตรนภา ม่วงศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๘๒

เด็กชายกฤษณะ ภูสุวรรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๘๓

เด็กชายณัฐพล ใสหล้า
๓๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๘๔

เด็กชายธนพัฒน์ ใหญ่กระโทก
๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๘๕

เด็กชายศักดิชาย

์

สามเณร
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๘๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

แอบครบุรี
๒๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๘๗

นางสาววิยะกาญจน์ ขันธวิไชย
๑๔/๔/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๘๘

เด็กชายกฤษณพล นุชสาย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๘๙

เด็กชายชนาธิป ผะอบสุวรรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๙๐

เด็กหญิงนภัสกร ลดกระโทก

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๙๑

เด็กหญิงบุญญาพร เพียงกระโทก
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๙๒

เด็กชายปกรณ์ สิงห์เงา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๙๓

เด็กหญิงปรียานุช ประสิทธิกูล

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๙๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ทองคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๙๕

เด็กหญิงพรพิมล ดีสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๙๖

เด็กหญิงมนิสา บำเพ็ญพงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๙๗

เด็กชายวรรณธัช ราดกระโทก

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๙๘

เด็กหญิงวรรณิดา สุนทรัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๖๙๙

เด็กชายวีระพันธ์ แสนกระโทก
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๐๐

เด็กหญิงหทัยรัตน์ แก่กล้า
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๐๑

เด็กหญิงมนธาทิพย์ เสียมประโคน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๐๒

เด็กชายวิศรุต หลักทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๐๓

เด็กชายธีรภัทร ภักดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๐๔

เด็กชายปาราเมศ นรดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๐๕

เด็กหญิงเพ็ญนพา จิวแหยม

๋

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๐๖

เด็กชายพงศ์พันธ์ อุทัยประดิษฐ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๐๗

นางสาวชีวิน นามนุ
๒๔/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๐๘

นางสาวรจนา นุชนาด
๒๗/๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๐๙

เด็กหญิงครองขวัญ บูลย์เดช

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงขวัญข้าว ดุงสูงเนิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๑๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

กันยามัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๑๒

เด็กชายนัทพงศ์ หอยสังข์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๑๓

เด็กหญิงประภัสสร พญาคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๑๔

เด็กหญิงปยวรรณ นราวงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๑๕

เด็กหญิงพัชริดา เกยดอน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๑๖

เด็กหญิงภัสสร โพธิหล้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๑๗

เด็กหญิงสุชาดา ศรีจำปา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๑๘

เด็กชายสุริยะ ภาโสม
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๑๙

เด็กหญิงอรัญญา ทองศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๒๐

เด็กชายบูรพา ตู่กระโทก
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๒๑

เด็กหญิงภาวินี นกจีบ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๒๒

เด็กชายสวิช พรมศักดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๒๓

เด็กชายกฤษดา หล่าจันทึก
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๒๔

เด็กชายกิตตินันท์ เคยดอน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๒๕

เด็กชายภูริช เพชรกระโทก
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๒๖

เด็กหญิงมณฑกานต์ เคยดอน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๒๗

เด็กหญิงยุภาพร ภูสุวรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๒๘

เด็กชายวชิรพร แสนเกษม
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๒๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ พูลแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๔ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงเขมิกา พรมสูงเนิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๓๑

เด็กหญิงกันธิชา บำเพ็ญพงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๓๒

เด็กหญิงชลลดา เพ็ชรกระโทก
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๓๓

เด็กชายธัชชัย ทิพย์อักษร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๓๔

เด็กชายธีณภัทร ด้ายผึง

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๓๕

เด็กหญิงนพรดา นะรมรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๓๖

เด็กชายสหสวัตร จันทร์อยู่จริง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๓๗

เด็กหญิงเทียน วิสุมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๓๘

นายธนดิตถ์ ชูชาติ ๓/๕/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๓๙

นายธนวัฒน์ ฉิมกูล
๒๒/๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๔๐

นางสาวนิภาพร ครุฑรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๔๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชนทองหลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๔๒

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วกูล
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๔๓

เด็กชายธีระเทพ ชุนรัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๔๔

เด็กชายภานุกรณ์ หาญประเทศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๔๕

เด็กชายภานุวัตร เรืองศรีชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๔๖

เด็กชายภูมินทร์ ราชาทรัพย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๔๗

เด็กชายศุภวิชญ์ แบบอย่าง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๔๘

เด็กชายสราวุฒิ กำจอน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๔๙

เด็กหญิงสุทิกานต์ พึงประสพ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๕๐

เด็กหญิงสุนิสา ดอนกระโทก
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๕๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ไผ่ปาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๕๒

เด็กหญิงไปรยา คุณกระโทก
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๕๓

เด็กหญิงณัฏฐภัทร ปรีชากุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๕๔

เด็กหญิงณัฐชญา ภูหมืน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๕๕

เด็กชายณัฐดนัย ทองดำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๕๖

เด็กหญิงธัญจิรา ถาวรคุณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๕๗

เด็กหญิงภัทรพร บวรวัฒนพัฒน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๕๘

เด็กชายศิริพงศ์ ทองดำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๕๙

เด็กชายอติวิชญ์ บุญมี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๖๐

เด็กชายอนุชา อ๊อตประโคน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๖๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พร้อมไธสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๖๒

เด็กชายธรรมรัตน์ มณีเนตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงนำค้าง กุลนรา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๖๔

เด็กชายพิชัยภูษิต อาจเอือม

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๖๕

เด็กชายสวิตต์ กลมนุกูล
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๖๖

เด็กชายอชิตพล ปุดหนอย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๖๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

คลังกระโทก
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๖๘

เด็กหญิงแพรวา หาญสุวรรณ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๖๙

เด็กหญิงปนัดดา เหลากุล
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๗๐

เด็กหญิงสุภาวิณี แสนเดช
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๗๑

เด็กหญิงชดาธาร สุขวงกฎ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๗๒

เด็กหญิงณัฐญา ต้นรังกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๗๓

เด็กชายณัฐพล หอยสังข์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๗๔

เด็กชายธนกฤต ทิพย์นางรอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๗๕

เด็กหญิงนราธิป พันธ์กาฬสินธุ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๗๖

เด็กชายปยุต นาคสระน้อย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๗๗

เด็กหญิงปราณี อ่อนดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๗๘

เด็กชายรัฐภูมิ เจียมผักแว่น
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๗๙

เด็กหญิงวณัฐฐิตา ควรชืนใจ

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๘๐

เด็กชายศิริศักดิ

์

แสนเดช
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๘๑

เด็กหญิงสิริปยา ศรีผักแว่น
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๘๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

เจียมผักแว่น
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๘๓

เด็กชายอธิวัฒน์ เข็มโคตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๘๔

เด็กชายอัดศดาวุธ หอยสังข์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๘๕

นายสุธีร์ เหมือนแสงศรี
๑๑/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๘๖

เด็กชายคมเพ็ชร ขำเอนก
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงธนภรณ์ บำรุงศักดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๘๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

ไกรดงพลอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๘๙

เด็กชายนาธาน ชะดารัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๙๐

เด็กหญิงบัณฑิตา วงค์วิเศษ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๙๑

เด็กหญิงปวีณา ปดซา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๙๒

เด็กหญิงพจนีย์ พูนสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๙๓

เด็กชายพันธ์เทพ วิโรจน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สงค์นางรอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๙๕

เด็กชายภาณุวิชญ์ สาวันดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๙๖

เด็กชายภาสกร รอดวินิจ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๙๗

เด็กชายรัฐธนพัฒน์ เหมกูล
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๙๘

เด็กหญิงรัตติยากร เรืองวิริยะโรจน์
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๗๙๙

เด็กหญิงรุ้งมณี จรทะผา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๐๐

เด็กหญิงวรรณภา สุขทะเล
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๐๑

เด็กชายศิริพงษ์ ชิโกศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๐๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ คนชุม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๐๓

เด็กชายศิริวัฒน์ สมบูรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๐๔

เด็กชายศุภวิชญ์ บุตรอุดม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๐๕

เด็กชายสรศักดิ

์

วงศ์นางรอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ นิเวชกูล
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๐๗

เด็กหญิงเกตสุดา อินสูงเนิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๐๘

เด็กชายเจษฎา กองศักดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๐๙

เด็กชายเทวัญ ทอนสูงเนิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๑๐

เด็กชายเมธัส ชาดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๑๑

เด็กหญิงชญาดา ปองหมู่
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๑๒

เด็กชายดลนธาร ท่ากลาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๑๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ ทองคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๑๔

เด็กหญิงนำทิพย์ ลันสี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๑๕

เด็กชายภูชิสสะ จิตรากูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๑๖

เด็กหญิงรินดา คะเชนชาติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๑๗

เด็กหญิงอารยา แสนศักดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงเกศรา แก้วอนันต์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๑๙

เด็กชายจิรเดช พวงผะกา
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๒๐

เด็กหญิงจีรนันท์ คงสนิทพะเนา
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๒๑

เด็กชายธนกฤต บุญกองชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๒๒

เด็กหญิงนัฐริกา ทวีพูน
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๒๓

เด็กชายนิคมเขต แสนคนึง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๒๔

เด็กชายรุ่งนคร ศิริเวช
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๒๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ อังกาบเพ็ชร
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๒๖

เด็กชายลีโอ จันทร์เทศ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๒๗

เด็กชายวิทวัส ขำวงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๒๘

เด็กชายวุฒิชัย บุญกองชาติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๒๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ คุสิตา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๓๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โสเรรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๓๑

เด็กหญิงอริศรา พวงแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๓๒

เด็กชายอัษฎายุธ สำแดงเดช
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๓๓

เด็กชายอิทธิพล เทพเนาว์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๓๔

เด็กชายอุทัย คำเอียมดี

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๓๕

เด็กหญิงอโนชา ศรีจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๓๖

เด็กชายคมกริช เหลือสืบพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๓๗

เด็กชายจักริน โตนดนอก
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๓๘

เด็กหญิงจันทรกานต์ ทิพย์อักษร
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๓๙

เด็กชายชัยวัฒน์ หลอดแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๔๐

เด็กชายธนากรณ์ ครองการ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๔๑

เด็กชายธรรมรัฐ เลิศสกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๔๒

เด็กหญิงปยธิดา ทองดำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๔๓

เด็กหญิงมนฑิรา วงษาวิเศษ
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๔๔

เด็กหญิงศิริอรษา นิเวชกูล
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๔๕

เด็กชายศุภสัณห์ คุณพา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๔๖

เด็กหญิงกชกร นาคกระโทก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงกฤติยาพร กล้าพยัคฆ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงกฤษณา สาวิโล
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๔๙

เด็กหญิงกุลณัฐ พระพายครบุรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๕๐

เด็กชายจักรพรรดิ

์

แสนอุบล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงฐิตาพร ทิพย์นางรอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เงินตรากูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๕๓

เด็กหญิงนำฝน ธงกระโทก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๕๔

เด็กชายวุฒิชัย กล้าพยัคฆ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อันดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงแพรนวล สืบสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๕๗

เด็กชายไอนำ ศรสำแดง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๕๘

เด็กหญิงไอรดา ริวกระโทก

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๕๙

เด็กหญิงฉวีรัตน์ คชรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๖๐

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

หอยสังข์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๖๑

เด็กชายวรชัย กรึมกระโทก

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๖๒

เด็กชายวัฐนัย ทิพย์อักษร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๖๓

เด็กหญิงสุภนิดา สองเมืองสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๖๔

เด็กหญิงจันธิมากรณ์ น้อยทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๖๕

เด็กชายจิรวัฒน์ แน่นอุดร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๖๖

เด็กหญิงจีราพร กลมวงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๖๗

เด็กหญิงณัฐริดา สร้อยธรรมวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๖๘

เด็กชายนัฐวุฒิ เข็มนางรอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๖๙

เด็กหญิงนิษา ทิพจังหรีด
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๗๐

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ทองดำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงพรพรรษา อุปมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๗๒

เด็กชายมีชัย ดำเอียมดี

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๗๓

เด็กหญิงวราพร วิเศษพันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๗๔

เด็กชายวิชญาภรณ์ ขำนำคู้
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงศรสวรรค์ สิงห์แก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๗๖

เด็กหญิงศศิวรรณ ยังสายไพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงศศิวิมล ยังสายไพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๗๘

เด็กชายศิริชัย ชำนาญเนาว์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๗๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ จีนเกิด
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๘๐

เด็กชายเจษฎากร สายแวว
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๘๑

เด็กชายดนัย ปราบสกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๘๒

เด็กชายธงชัย จงสันติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๘๓

เด็กชายธนกร กระแสอินทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๘๔

เด็กชายธีรพงษ์ แซ่สือ

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๘๕

เด็กชายประวิทย์ โพธิศรี

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๘๖

เด็กหญิงพรนิภา แรมสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๘๗

เด็กชายพิทยุคม์ พวงสุมาลี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๘๘

เด็กชายพีระพล ปราบสกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๘๙

เด็กหญิงสุกัญญา กิจติสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๙๐

เด็กชายสุเมธ องคะสิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๙๑

เด็กชายอนุวิท ประยงค์รัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงอรกานต์ ศรีจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงอรณิชา เบิกบาน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๙๔

เด็กชายอรรถพล หอยสังข์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๙๕

เด็กชายกฤตบุญ กาวิรส
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๙๖

เด็กหญิงธนัชพร อุปพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๙๗

เด็กชายบรีส ประทาน
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๙๘

เด็กชายบุญสุรัตน์ คำหล่า
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๘๙๙

เด็กชายพิษณุ บัวคง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๐๐

เด็กชายภาคภูมิ พิมพ์กระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๐๑

เด็กชายมงคล แก้วโศรก
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๐๒

เด็กหญิงรัศมีจันทร์ ปจจังคะโต
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๐๓

เด็กหญิงวรนุช บุญเต็ม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๐๔

เด็กหญิงวันเพ็ญ เชยรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๙ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๐๕

เด็กหญิงวิชิดา หมอกงามศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๐๖

เด็กชายวีระภัทร์ เจริญยิง

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๐๗

เด็กชายวีรินทร์ สง่าเพชร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๐๘

เด็กหญิงศุภิดา เหมันตา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๐๙

เด็กหญิงสิรินทร ศิริเมฆา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๑๐

เด็กหญิงสุพัตรา อินทร์เอก
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๑๑

เด็กชายอนุชิต ภุมรา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๑๒

เด็กหญิงอรณัส มืดการุณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๑๓

เด็กหญิงอรอนงค์ แซ่หว้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๑๔

เด็กหญิงอลิชา ยวงใย
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๑๕

เด็กหญิงใบหยก คุณวงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๑๖

เด็กชายไกรสิทธิ

์

ศรีไพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๑๗

เด็กชายกรินทร์ แสงไกร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๑๘

เด็กชายคุณานนท์ ปยะชานนท์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๑๙

เด็กชายทัตพงศ์ คำชมภู
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๒๐

เด็กหญิงทิพรดา เดชารัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๒๑

เด็กชายธีรภาพ ลัดดางาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๒๒

เด็กชายนันทภพ ชาติวงศ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๒๓

เด็กชายปยะพนธ์ วิเศษหมืน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๒๔

เด็กชายปุณวัตร สายสร้อย
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๒๕

เด็กชายพีรพัฒน์ โอดฉิมพลี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๒๖

เด็กชายภูริช กลินภิรมย์

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๒๗

เด็กชายวรพล ตะเตียนราม
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๒๘

เด็กชายวัชระ ชินรัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๒๙

เด็กชายสมสุวรรณ นามพิลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๓๐

เด็กชายสิทธิชัย ปราบไพริน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๓๑

เด็กหญิงสุชานันท์ ท้วมเนตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๓๒

เด็กชายสุทธนัย กอบสันเทียะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๓๓

เด็กหญิงสุพรรษา เชาว์โคกสูง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๓๔

เด็กหญิงกมลพรรณ ชัยลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๓๕

เด็กหญิงกาญจนา ทาคิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๓๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีสังข์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๓๗

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีเทพ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๓๘

เด็กชายคุณานนต์ สาแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงจุรีนุช พานจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๐ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๕๙๔๐

เด็กหญิงชนิกานต์ ดอกพิกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๔๑

เด็กหญิงชลธิชา งามยิงยงค์

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๔๒

เด็กหญิงชุติมา โพธิชัยยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๔๓

เด็กหญิงชุลีกร เล็กชะอุ่ม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๔๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีพรพรรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๔๕

เด็กหญิงตุ๊ก บุญเจียม
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๔๖

เด็กชายธนพล บุญประสาท
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๔๗

เด็กชายธนรัตน์ สนเมือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๔๘

เด็กชายธนวิชญ์ โคทะกา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๔๙

นายธวัชชัย บุญอังคณารัตน์
๑๔/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๕๐

เด็กชายธวัชชัย แจ้งรักษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๕๑

เด็กชายธีรวัฒน์ รักมณี
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๕๒

เด็กชายธีรวิทย์ บำเพ็ญพงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๕๓

เด็กหญิงนพรัตน เชือมรัมย์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๕๔

เด็กหญิงนพรัตน์ บุญกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๕๕

เด็กชายนาราธิป ทองวิเศษ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๕๖

เด็กชายนิวัติ แขดอน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๕๗

เด็กหญิงบัณฑิตา พลนิกาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๕๘

เด็กหญิงบัว ใจ๋สวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๕๙

เด็กชายประวิทย์ หาญชะนะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๖๐

เด็กชายปรัญชัย รดนำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๖๑

เด็กหญิงปนฤดี วงษ์เจริญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๖๒

เด็กชายพงศกร ชวนกระโทก
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๖๓

เด็กชายพงศธร แสนสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๖๔

เด็กชายพงศ์เทพ ควินรัมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๖๕

นายพรพิมล แถบเดียว
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๖๖

เด็กชายพลวัฒ แซ่หวัง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๖๗

เด็กชายพัชพงศ์ ทองภาพ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๖๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ คำอุด
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๖๙

เด็กชายพีรวัฒน์ คำภักดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๗๐

เด็กชายภราดร สร้อยจิตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๗๑

เด็กชายภาคิไนย สุภาษิต
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๗๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ใบพูลทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๗๓

เด็กหญิงมณฑล บุญทวี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๗๔

เด็กหญิงมาริษา ชัยวิเศษ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๑ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๕๙๗๕

นายยงยุทธ เสือประโคน

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๗๖

เด็กชายยศพล ดวงสาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๗๗

เด็กหญิงรสกร วงษ์วรรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๗๘

เด็กชายรัชชานนท์ เจริญเอมโคกสูง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงริน่า พุดทา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ชืนพิมาย

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๘๑

เด็กชายวัชพงศ์ สายคูณ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๘๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ศรีเทียน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๘๓

เด็กหญิงวิไลพร ไชยวรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๘๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

โฮยรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๘๕

เด็กชายศุภกร มะโนรา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๘๖

เด็กชายศุภโชค คำตา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๘๗

เด็กชายสถาพร กาวิรส
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๘๘

เด็กหญิงสมฤดี จดจำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๘๙

เด็กหญิงสิริบงกช เครือต๊ะมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๙๐

เด็กหญิงสุทธิดา จะเรืองรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๙๑

เด็กชายสุทัศน์ ปกกะสาตัง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงสุธิชา ชอบสระน้อย
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๙๓

เด็กหญิงสุธิดา ศรีเกษม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๙๔

เด็กหญิงสุพรรณา จำปาวะดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๙๕

เด็กชายสุภัทร เจริญยิง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๙๖

เด็กหญิงสุภาพร บุตรดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๙๗

เด็กชายสุรพัศ โคทะกา
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๙๘

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เชาว์โคกสูง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๕๙๙๙

เด็กชายสุเมธ คำสำเริง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๐๐

เด็กชายอธิวัฒน์ ปุยทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๐๑

เด็กชายอธิศักดิ

์

จันทองคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๐๒

เด็กชายอภิชาต มณีศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๐๓

เด็กหญิงอรสา สังขรักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๐๔

เด็กหญิงอรัญญา สอนศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๐๕

เด็กหญิงอารียา เสาะสนธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๐๖

เด็กชายเกียรติคุณ ยอดนครจง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๐๗

เด็กชายเนตรนริณท์ ยิงหาญ

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๐๘

เด็กชายเพชรศรี ทองพรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงเวทิดา ศรีเกษม
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๒ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงแพรพลอย งามละม่อม
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๑๑

เด็กชายโกสินทร์ โนนตาราม
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๑๒

นางสาวใบหยก งามดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๑๓

เด็กหญิงกนกพร ทองห่อ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๑๔

เด็กชายกรกช เหล่าภักดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๑๕

เด็กหญิงจวนจันทร์ ทองวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๑๖

เด็กชายจักรพงษ์ สุนินทรบูรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๑๗

เด็กชายชนะชล หุ้มไธสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๑๘

เด็กชายชนิสร ควินรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๑๙

เด็กชายชัยภัทร ชะรีรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๒๐

เด็กหญิงชุติมา สุดจำนง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๒๑

เด็กชายณัฏฐากร เสาะสนร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๒๒

นายณัฐนนท์ แก้วรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๒๓

เด็กหญิงณัฐพร ข้อสกุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๒๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ เสาะสืบงาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๒๕

เด็กหญิงดัชนี บุญเพิม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๒๖

เด็กหญิงดาหวัน โปรยกระโทก

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๒๗

เด็กชายธนพรรค แซ่เฮ่อ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๒๘

เด็กชายธีรกานต์ แสงจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๒๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

สระทองแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๓๐

เด็กหญิงนำทิพย์ ชมภูเทพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๓๑

เด็กชายปราโมทย์ ดวงเหว้า
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๓๒

เด็กชายปองพล พะรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๓๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ มนัสศิลา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๓๔

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา แฉ่งสูงเนิน
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๓๕

เด็กชายพายุ นพฤทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๓๖

เด็กชายพิสุทธิ

์

ตินานพ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๓๗

เด็กหญิงพีระยา สมศักดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๓๘

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ ชะรินรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๓๙

เด็กชายภูวดล ลองสันเทียะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๔๐

เด็กหญิงมงคล ชะเอมแฉ่ง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๔๑

เด็กชายรัตพงษ์ ชินแก้ว

้

๐๑/๐๖/๒๕๕๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๔๒

เด็กหญิงวรรณพร คำกล้า
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงวรรณวิษา นามพิลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๔๔

เด็กชายวรุต จางจิตร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๓ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๔๕

เด็กชายวิภพ สมนึก
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๔๖

เด็กชายวิรัตน์ พลชำนาญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๔๗

เด็กชายวีระพล นุชชัยพินธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๔๘

เด็กชายศิครินทร์ โชคพิมาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๔๙

เด็กชายศิวกร อิศรางกูร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๕๐

เด็กชายสงกรานต์ ภูเวียง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๕๑

เด็กหญิงสุชานุช ศรีบุญฮุง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๕๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ เพลินพร้อม
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๕๓

เด็กหญิงสุธีมา ปานกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๕๔

เด็กหญิงสุพรรษา พันธุ์อุคำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๕๕

เด็กชายสุรกิจ นิมทับ

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๕๖

เด็กหญิงเกสรา มัควิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๕๗

นายเตชิต สุกแดง
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๕๘

เด็กชายเฟองสุข อบรมทรัพย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงเมษา คูประสิทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๖๐

เด็กชายโยธิน ศิลปายะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๖๑

เด็กชายกฤษณะ บุญเรือน
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๖๒

เด็กชายกิตติกาญ กาญจนะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๖๓

เด็กชายจิรสิน เยวรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๖๔

เด็กชายชัยพร งามละม่อม
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๖๕

เด็กชายชินวัตร ชัยมีแรง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๖๖

เด็กชายณรงค์รัชน์ แขดอน
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๖๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ชุยรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๖๘

เด็กชายถกลรัตน์ สะอาดประโคน
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๖๙

เด็กหญิงธาราทิพย์ พันธุรัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๗๐

เด็กชายธีรโชติ เปยผล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๗๑

เด็กหญิงนฤมล ดีพาชู
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๗๒

เด็กชายพงศกร เวียงจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๗๓

เด็กชายภานุพงศ์ ทินกูล
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๗๔

เด็กชายภานุเดช ดีมงคล

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๗๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ สุวรรณปา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๗๖

เด็กชายวัชรพงษ์ ศรีเชือ

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงวิภาวดี แสนสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๗๘

เด็กชายสุรชาติ ทรัพย์แตง
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๗๙

นายกฤตเมธ กระแสโสม
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๔ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๘๐

นายกฤษฎา ทบวิชา
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๘๑

นางสาวกัญญารัตน์ จังอินทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๘๒

นายชัยเศรษฐ์ เชียงนิยม
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๘๓

นางสาวฐานิดา สมสวย
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๘๔

นายณัฏฐ์มงคล ฝายบุตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ปานเพ็ชร
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๘๖

เด็กชายพงศ์ศิริ คุณวงศ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๘๗

นางสาวพลอยแสง เหล่าหวายนอก
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๘๘

นางสาวรัชญาภรณ์ สมานมิตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๘๙

นางสาววรรณนภา ด้วงบุตดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๙๐

นางสาวศิริอารีย์ ทองทา
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๙๑

นางสาวสุจิตรา อ่อนศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๙๒

นางสาวสุภีวรรณ กรมภักดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๙๓

นางสาวอุไรพร กุลวิมล
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๙๔

นางสาวเจียระไน บุญมี
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๙๕

นางสาวณัฐกานต์ น้อยถนอม
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๙๖

นางสาวธมลวรรณ สุวรรณชัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๙๗

นางสาวนารีรัตน์ กลังพิมาย

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๙๘

นายพงศ์พิศ พิศเพลิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๐๙๙

เด็กชายรุ่งเรือง ด้วงนางรอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๐๐

นางสาวอริศา บุญศิริ
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๐๑

นายอัมรินทร์ เสียงต่าง
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๐๒

นายกบ โยรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๐๓

นางสาวจันจิรา นาคขำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๐๔

นายสุธิราช เดชโคบุตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๐๕

นายอนันต์ พิศิลป
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๐๖

นายกิตติ พิทักษา
๑๕/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๐๗

นางจงจิต พรหมจิต
๐๙/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๐๘

นางสาวจิตรลดา มีคุณ
๒๖/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๐๙

นายพิรุณ จ่ากอ

๒๘/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๑๐

นางรุ่งทิวา เขียววาท
๒๘/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๑๑

นางสาวศิริจรรยา พิกิจอาจ
๓๑/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๑๒

นางไพรินทร์ บุญพิทักษ์
๒๕/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๑๓

เด็กชายกฤษกร อ่อนสุระทุม
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงกาญจนา อาจบุรายณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๕ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๖๑๑๕

เด็กชายคณาธิป ลัทธิ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๑๖

เด็กชายคมสันต์ แก่นกล้า
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๑๗

เด็กหญิงจิราวรรณ แสนสี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๑๘

เด็กหญิงชญาดา พรมชาติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๑๙

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ไขรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๒๐

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เมืองโคตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๒๑

เด็กชายณัฐภพ ศรีสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๒๒

เด็กชายดิศรณ์ เกตุนิธี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๒๓

เด็กชายตรีวิทย์ พรหมรุกขชาติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๒๔

เด็กชายธนากร ชินนอก
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๒๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

วงเปนพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๒๖

เด็กหญิงนันทิยา หาญสุวรรณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงนำฝน สุขเปนนิตย์
๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงบุศราวดี ไขรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงบุษยา อ้วนสมบูรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๓๐

เด็กชายปณวัฐ กลินตัน

่ ้

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๓๑

เด็กชายภัทรพล จอกทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๓๒

เด็กชายภูบดินทร์ เรืองจำรัส
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๓๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปจดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๓๔

เด็กชายสุรเสร คะเชนทร์กูล
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๓๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ มาประจวบ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๓๖

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ประสงค์ทรัพย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงนุชธิดา แสงพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๓๘

เด็กชายภควัต พานทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๓๙

เด็กชายภาคภูมิ ฝากประโคน
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๔๐

เด็กชายวชิรพงศ์
กลินตันธนานันท์

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงหนึงธิดา

่

กุยราพะเนาว์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๔๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ ตรีเมฆ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๔๓

เด็กชายกีรติ เจริญดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๔๔

นายธีรพงษ์ ทรัพย์รักษา
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๔๕

นายพลพล วรนุช
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๔๖

เด็กหญิงอภิศรา ธิณรงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๔๗

นางสาวธิชา เทียบกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๔๘

นายพชรดนัย กองศิริ
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๔๙

นางสาวนันทนาพร ชัยชาญรัมย์
๒/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๕๐

นายนันท์นลิน ราชวงวงษา
๙/๐๒/๒๕๓๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๕๑

นายประสิทธิ

์

ดวงละมุน
๑๒/๐๒/๒๕๓๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๕๒

นางสาววิไลวรรณ ผลไม้
๑๓/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๕๓

นางสาวสุพัตรา แก้วอำไพ
๐๓/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๕๔

นางสาวอลิสา หงษ์ประดับ
๑๔/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๕๕

นางสาวเจนจิรา บินรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๕๖

นายโกมินทร์ เพ็งพิศ
๒๑/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๕๗

นายไพบูลย์ อ้อมวิหาร
๑๒/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๕๘

นายสุรธี เครือบคนโท
๑๙/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๕๙

นายปฐมพงษ์ ศิริเวช
๔/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๖๐

นายภูวิช ดวงจันทา
๕/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๖๑

นายวิชัย เรืองจำรัส
๐๕/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๖๒

นางสาวสมอาจ สุดตาชาติ
๘/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๖๓

นายสฤษดิ

์

เครือบคณโท
๐๘/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๖๔

นายเรวัตร สุขแสง
๐๕/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงกนกพิชญ์ จงท่องกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๖๖

เด็กหญิงกนิษฐา หาญประเทศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๖๗

เด็กชายกันฒพัฒน์ สอิงรัมย์

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๖๘

เด็กหญิงกิตติญาพร ประจวบสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงญาณิศา ประสงค์ทรัพย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงณัฐกมล สมบูรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๗๑

เด็กชายณัฐนันท์ ดวงกระโทก
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๗๒

เด็กชายทรงพล ศรีบัวเอียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๗๓

เด็กหญิงทวีพร พกกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๗๔

เด็กชายปานรวุฒิ อุ่นใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๗๕

เด็กชายปยะวัฒน์ คำโฮง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๗๖

เด็กชายพิทวัส เฉียงพิมาย
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๗๗

เด็กชายพิเชษฐ์ พันธุพัฒน์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๗๘

เด็กหญิงชุติกาญจ์น ศรีบัวเอียม

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ เนตรดำกูล
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงธนะดี อรุณศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๘๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ สุขอำนวย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๘๒

เด็กหญิงปนัดดา มหาพรม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๘๓

เด็กชายประวิทย์ ประสมทรัพย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๘๔

เด็กหญิงปาริชาติ จุมศิลป
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงพิมพกานต์ หาญประเทศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๘๖

เด็กชายพีรพัท อินกลัด
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๘๗

เด็กหญิงภัสสร ฉากรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๘๘

เด็กหญิงภาณุมาส หุ่นเนตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๘๙

เด็กหญิงสรัญญา ขำเอนก
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๙๐

เด็กหญิงสุทธิภัทร วัชพืช
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๙๑

เด็กชายสุรยุทธ นิเวชกูล
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๙๒

เด็กชายอนุพงษ์ แก้วประโคน
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๙๓

เด็กชายไกรอนันต์ แข่งกระโทก
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๙๔

เด็กหญิงไอรดา ดุษฎี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๙๕

เด็กชายขรรค์ทอง สิริสมพิศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๙๖

เด็กชายคมสันต์ บุญศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๙๗

เด็กชายจักรเพชร อังกาบเพชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๙๘

เด็กหญิงจิดาภา สืบสวน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๑๙๙

เด็กหญิงจิระประภา เสือชุมแสง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๐๐

เด็กชายนรพล จันแดง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๐๑

เด็กหญิงพัชรี พูลประเสริฐ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๐๒

เด็กหญิงมินตรา พัดทะเล
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๐๓

เด็กหญิงรินรดา พวงมาลี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๐๔

เด็กชายศิรศักดิ

์

จงนอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๐๕

เด็กหญิงศิริสาห์ เนตรดำกูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๐๖

เด็กหญิงสุกานดา นนกระโทก
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๐๗

เด็กหญิงสุดา โจมแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๐๘
เด็กหญิงสุนทราภรณ์ สมบูรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงสุภาพร ปรีชาพูด
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๑๐

เด็กชายสุรสีห์ วงค์อามาตย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๑๑

เด็กหญิงสุริยาพร กิงนอก

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๑๒

เด็กชายก้องภพ อุ่นใจ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๑๓

เด็กชายชัชนันท์ กลับหอม
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๑๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีสุรินทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ เทียนเจษฎา
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๑๖

เด็กชายธีระพัฒน์ รสหอม
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๑๗

เด็กหญิงนริศรา นุพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงปานิดา เสือชุมแสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงพรหมพร เจียมใจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๘ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๒๐

เด็กชายมนัส จัตุกูล
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงรัตนากานต์ สมบูรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๒๒

เด็กชายอภิชาติ โกนกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๒๓

เด็กหญิงจิรวรรณ ประสมทรัพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๒๔

เด็กชายตรีศักดิ

์

ขำวงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๒๕

เด็กชายธวัชชัย ธงกระโทก
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๒๖

เด็กชายธีรปกรณ์ จอยเอกา
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๒๗

นายนันทการ หาญประเทศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๒๘

เด็กหญิงพรไพศรี หาญจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๒๙

เด็กชายภูตะวัน บาหยัน
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๓๐

เด็กชายวิชา มาหมืนไวย

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๓๑

เด็กชายเดชศักดิ

์

กลันกำเนิด

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๓๒

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ดีช่อรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๓๓

เด็กหญิงชลธิชา ทิพย์กำเนิด

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๓๔

เด็กชายถนิต นิเวชกูล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๓๕

เด็กหญิงทัศนีย์ มวยดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงนำค้าง สะวิชิต
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงบุษบา โพธิสาราษ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๓๘

เด็กหญิงปนัดดา เชือชุมแสง

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงพรพิมล เสือชุมแสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๔๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ แก้วจินดา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๔๑

เด็กหญิงพิยดา รักคง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๔๒

เด็กหญิงวราภรณ์ กะเชนเนียม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๔๓

เด็กชายวิวัฒน์ วังคะฮาด
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๔๔

เด็กชายวีรวัตร สุขคีรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีลากูล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๔๖

เด็กหญิงศิรินันท์ บุญทา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๔๗

เด็กชายอนุรักษ์ นวลวิลัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๔๘

เด็กชายอรรถพล ปญญาบุญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๔๙

เด็กหญิงอรัญญา แสงชัยกัน
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๕๐

เด็กชายอริญชัย เสาโร
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๕๑

เด็กชายพชร บาหยัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๕๒

เด็กหญิงวรัญญา เปาชุมแสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๕๓

เด็กชายเทวฤทธิ

์

เนียมชุมแสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๕๔

เด็กชายไกรสร เค้าไธสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกระโดน วัดบ้านถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๕๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พรมบุตรดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๕๖

เด็กหญิงจตุพร ศรีบริบูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๕๗

เด็กหญิงจุฑามาศ สีดา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๕๘

เด็กหญิงชนกวนันท์ ศรีสุภโยค
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๕๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ เข็มบุปผา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๖๐

เด็กชายณัฐพล หาญประเทศ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพย์อักษร
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงณัฐสุดา ชาดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๖๓

เด็กชายธีระพนท์ แข่งกระโทก
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๖๔

เด็กชายธีรเดช แก้วใส
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๖๕

เด็กชายนพชาติ เข็มบุปผา
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๖๖

เด็กชายนพรัตน์ พรมประโคน
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๖๗

เด็กหญิงนันท์นภัส วิเศษพันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๖๘

เด็กชายปฏิการ ขานเพราะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๖๙

เด็กหญิงปริศนา กิติพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๗๐

เด็กชายพรเฉลิม บุญมา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๗๑

เด็กชายภูริพัฒน์ บุญแหยม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๗๒

เด็กหญิงมุกประดับ แก้วนิล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๗๓

เด็กหญิงวันวิสา แสนเดช
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๗๔

เด็กหญิงวัลย์ลดา เข็มบุบผา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๗๕

เด็กชายวาณิชย์ สุริยะประสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๗๖

เด็กหญิงวาริสา แปนชุมแสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๗๗

เด็กชายวีรเดช ทิศกระโทก
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๗๘

เด็กชายศักนรินทร์ พินิจภาระ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๗๙

เด็กชายสหภัทร เสือชุมแสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๘๐

เด็กหญิงสายธาร วงศาวิเศษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๘๑

เด็กหญิงสิริกร
กิงก้านโศรกกลาง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๘๒

เด็กชายสุขสันต์ วิเชียร
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๘๓

เด็กหญิงสุทธิศา เผ่าจันทึก
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงสุปราณี กิติพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๘๕

เด็กชายสุรชัย วัชพืช
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๘๖

เด็กชายอนุชัย เข็มบุปผา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๘๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ มีแสง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๘๘

เด็กหญิงอัมภวรรณ สายจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๘๙

เด็กชายเกรียงไกร กาบแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๙๐

เด็กชายเจษฎา พุทธายะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๙๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เนตรมณี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๙๒

เด็กหญิงแพรวา พูนสวัสดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๙๓

เด็กชายไพรวัลย์ พันธ์มาลี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๙๔

เด็กชายกฤษฏา ศรสิทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๙๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริงาม
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๙๖

เด็กชายก้องภพ ขำเอนก

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๙๗

เด็กชายชัยชนะ ยอดโพธิทอง

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๙๘

เด็กชายชานันท์ อย่างหมัน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๒๙๙

เด็กชายณัฐนนท์ คุ้มครอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๐๐

เด็กชายณัฐภัทร อยู่จงดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๐๑

เด็กชายธีรวัฒน์ วงศาวิเศษ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๐๒

เด็กชายธีรวัฒน์ สายบุตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๐๓

เด็กหญิงปนัดดา คงไทย
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๐๔

เด็กชายพงศธร อินปากดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๐๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ เพิมชาติ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๐๖

เด็กชายศิริวัช หงษ์จะบก
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๐๗

เด็กหญิงสาวิกา กล่อมพระทัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๐๘

เด็กชายสิทธิพล ทรัพย์เหลือ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๐๙

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วปรือ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แข่งกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ปรีชาพูด
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงประภาพร แข่งกระโทก
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๑๓

เด็กชายภูวดินทร์ ปานกลาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๑๔

เด็กหญิงรจนา ทิพย์อักษร
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๑๕

เด็กชายวรรณพงษ์ นุพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๑๖

เด็กชายวิชชญะพล โกษากูล
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๑๗

เด็กชายศราวุธ พุทธายะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๑๘

เด็กชายศิริวัฒน์ วัชพืช
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงสมฤทัย กล่อมพระทัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๒๐

นายสิทธิพล กรรโณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๒๑

นางสาวสุนทรี รวยกระบือ
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๒๒

เด็กชายสุเมธ วัชพืช
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงอรปรียา เจริญคาวี
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงอารยา คะเชนชาติ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๒๕

เด็กชายกิตติกร ปรีชากุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๒๖

เด็กชายก่อเกียรติ เหงียมผักแว่น

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๒๗

เด็กชายพงษ์ศกร สำรวจวงศ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๒๘

เด็กชายวีระวัฒน์ หมีกุล
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๒๙

เด็กหญิงสุนิษา เสียมเสน
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๓๐

เด็กหญิงสุพรรษา เหล่าพลายนาค
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงสุวรรณี เหลวกูล
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๓๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทัดทองคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๓๓

เด็กชายตะวรรณ พูนทวีป
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๓๔

เด็กชายปรัชญา อยู่จงดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๓๕

เด็กชายภูวเนตร เหมกูล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๓๖

เด็กชายอดิศร สายรุ้ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๓๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

สายรุ้ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๓๘

เด็กชายธีรนันท์ จันทร์อาหาร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๓๙

เด็กชายปยะ คงสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงรัชฎา กล่อมกามิล
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๔๑

เด็กชายวันปยะ วรรณศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๔๒

เด็กชายสุทธิพงศ์ เงินดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๔๓

เด็กชายภานุวัฒน์ มะหันตะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคมเขต วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงลลิตา ตรีเมฆ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคมเขต วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงนันทพร ดอกเข็ม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคมเขต วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๔๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร ดำกำเนิด
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงนิศา ชำนาญหมอ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๔๘

เด็กหญิงอารียา ศิริรึก
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา พรมลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๕๐

เด็กชายเอกรัฐ จันลา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๕๑

เด็กหญิงสุดาพร ไตรเมฆ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๕๒

เด็กชายอนุสรณ์ สิงห์วงศ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงจิราพรรณ์ อ่อนศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๕๔

เด็กชายชิณวัตน์ เรืองศรีชาติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๕๕

เด็กชายดนุพร หอมโลก
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๕๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันทร์มี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๕๗

เด็กหญิงณฐินี ศิริโชติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงภคนางค์ กลินหวน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงวรรณวิสา ทิพย์นางรอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๖๐

เด็กชายสรดิษถ์ ตึกสันโดด
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงอมราพร ศิริสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ ผาบจันดา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงจันทร์ธรัตน์ คาดกระโทก
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงจีรวรรณ ปานใจนาม
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๖๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สำรวจวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๖๖

เด็กหญิงฐิติยมณี จีนเกา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงดาราพร ปราบภัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๖๘

เด็กชายธีรภัทร ชาติกุญชร
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๖๙

เด็กชายนวพล นาคชลธี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๗๐

เด็กชายนัฐวุฒิ ปราบภัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๗๑

เด็กชายนิติพล สิงห์วงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงนำฝน กันยา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงวนิดา บุญชาวนา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๗๔

เด็กชายวีรวุฒิ จีนเกา
๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๗๕

เด็กชายสราวุฒิ ศิริรึก
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๗๖

เด็กหญิงสร้อยสุดา อินธิจักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๗๗

เด็กชายสำราญ ศิริโชติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๗๘

เด็กชายสุเมศ ปราบภัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงอธิตา ศิริโชติ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๘๐

เด็กชายอนุชิต ฉกรรจ์ศิลป
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๘๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ฉิมหนองเปด
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปราบภัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงกัณฐิกา การกระโทก

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๘๔

เด็กชายณัฐพงษ์ มงคลชาติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๘๕

เด็กหญิงธันยพร พึงครบุรี

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๘๖

เด็กหญิงสุภาวดี วิชัยกูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๘๗

เด็กหญิงอดิศา กองคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๘๘

เด็กชายเจษฏา ปราบภัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงคีตภัทร อาจเอือม

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๙๑

เด็กหญิงจันจิรา เย็นกูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๙๒

เด็กชายฉัตรชัย กลินบุหงา

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๙๓

เด็กชายชัยธวัช มะหันตะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงฐิตารีย์ เลิศพิศาลวุฒิ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงณัฐธิชา เพชรกลัน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๙๖

เด็กหญิงทิติกานต์ เหลวกูล
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๙๗

เด็กชายทินภัทร โล่ห์นารายณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๙๘

เด็กชายธนากร อ๊อดประโคน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๓๙๙

เด็กหญิงนริสา เย็นกูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๐๐

เด็กชายนาวีวัตน์ ประทุมมา
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๐๑

เด็กชายบัณฑิต แจ้งกูล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๐๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์สองสี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๐๓

เด็กชายอนิรุจ ปนศิริ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๐๔

เด็กชายอนุศักดิ

์

แซ่ลี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๐๕

เด็กหญิงอรดาพร อาจหาญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงอรนิดา วิชัยกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๐๗

เด็กชายอานนท์ กวดนอก
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๐๘

เด็กชายอานนท์ สีสมัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๐๙

เด็กชายอานัต กวดนอก
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๑๐

เด็กหญิงแพรวา มีทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๑๑

เด็กชายชาญณรงค์ สิงห์วงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๑๒

เด็กชายธนากร จันทร์ขอนแก่น
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๑๓

เด็กชายนิรุตติ

์

อัมรารัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๑๔

เด็กชายนุติ ศิริโชติ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๑๕

เด็กชายภาคิม เพชรกลัน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๑๖

เด็กชายยุทธนา วิชัยกูล
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๑๗

เด็กชายสุริเยนทร์ เหลวกูล
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๑๘

เด็กชายเดชาวัต รุ่งสว่าง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๑๙

เด็กหญิงกัญญาลักษ์ ดวงกระโทก
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงจิวลักษ์ ศรีสุวรรณ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๒๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

จีนเปนวงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๒๒

เด็กชายชยากร ศิริโชติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๒๓

เด็กหญิงชลธิชา โล่ห์นารายณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๒๔

เด็กชายสุชล สงฆ์กูล
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๒๕

เด็กชายสุทธิวัฒน์ โพธิกิง

์ ่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๒๖

เด็กชายปฐธวยกร แช่มชุมแสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๒๗

เด็กชายอัตรคุปต์ คำศิริ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๒๘

เด็กชายณัฐพล พลเสพ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๒๙

เด็กหญิงปยมาภรณ์ รานอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๓๐

เด็กชายภาคภูมิ ฉลองประโคน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๓๑

เด็กหญิงภูธิดา จุกแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๓๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ หมายพึง

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงมียาวดี คงกำเนิด
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๓๔

เด็กชายศักดา ศรีชุมแสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๓๕

เด็กชายอภิสร มีทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๓๖

เด็กหญิงอัญญาณี ศาลางาม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๓๗

เด็กชายธนัท ทิพย์อักษร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงนันทนัท การพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๓๙

เด็กหญิงปณพร เนียมเทศ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๔๐

เด็กหญิงผกามาศ ทัดกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงพัชริดาภรณ์ รังพงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๔๒

เด็กชายพาโชค งับประโคน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงยุพาพร ภิรมย์นาค
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๔๔

เด็กหญิงรัชฎาพร ทองประภา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๔๕

เด็กชายธิติสรร ธุสุนทร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๔๖

เด็กชายพิชิตชัย หงษ์จะบก
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๔๗

เด็กชายอภิชาติ หาญโงน
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๔๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ตรีเมฆ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๔๙

เด็กชายชินพัฒน์ ดวงมาลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๕๐

เด็กชายสุธาวุฒิ จำลองกูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๕๑

นางสาวพจนีย์ นาสา
๒๑/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๕๒

นายสมพงษ์ เจริญ
๑๖/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๕๓

นายสุชาติ แก้วดวง
๓๐/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๕๔

นางสุภานิตย์ อริยะศิริวงศ์
๘/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๕๕

นายเดชา ขำเอนก ๖/๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๕๖

เด็กหญิงชนม์นิภา มาระทัด
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๕๗

เด็กหญิงพรทิวา อินผลสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๕๘

เด็กชายศรลักษณ์ พิทักษา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๕๙

เด็กหญิงสุจิตร์ตรา อยู่สบาย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๖๐

เด็กชายเรวัตร จัตุกูล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๖๑

เด็กชายธีระพล กลมวงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๖๒

เด็กชายเจนณรงค์ ราชเทียน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๖๓

เด็กชายเจษฎา ศรีลาไลย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๖๔

เด็กชายเทวา ชาดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๖๕

เด็กชายธนพัฒน์ อินผลสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๖๖

เด็กชายอนุพงศ์ กุมภากูล ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๖๗

เด็กหญิงเพียงขวัญ ทินนะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๖๘

เด็กหญิงกุลนันท์ หาญสุวรรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๖๙

เด็กชายกฤตธีชา เมืองศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หนองบัวดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๗๑

เด็กชายณัฐพล แปสันเทียะ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๗๒

เด็กชายถิรายุ ไชยบำรุง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๗๓

เด็กชายธีรกร กลมวงค์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงนิศาชน สีทาสี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๗๕

เด็กหญิงปยะฉัตร คงกำเนิด
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงพัณณิตา กุยรา
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงภาวิณี โนนพิมาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๗๘

เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์ไทย
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงวรรณิดา บำเพ็ญผล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๘๐

เด็กหญิงสิริญาภรณ์ จอยเอกา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงฉันชนก ทินนะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๘๒

เด็กชายจตุรเทพ สวัสดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๘๓

เด็กชายธนกร นิพันรัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๘๔

เด็กหญิงนพมาศ คำทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๘๕

เด็กชายนิพล พิมเสน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๘๖

เด็กชายวินัย แก้วปรือ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๘๗

เด็กหญิงเปรมสินี พลดงนอก
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๘๘

นายกัณหา โตสกุล
๒๗/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๘๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญนาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๙๐

เด็กหญิงจุฑามณี ภักดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๙๑

เด็กหญิงญาดา สอบกระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงถิรดา คงเปนนิจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๙๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ อาฤทธื

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๙๔

เด็กชายธีรชนย์ คงเปนนิจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๙๕

เด็กชายนำโชค คุณพระ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๙๖

เด็กชายนิรพล แขกระโทก
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๙๗

เด็กชายพรหมมินทร์ ตีบจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๙๘

เด็กหญิงภิญญดา กลมเกลียว
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๔๙๙

เด็กชายภูธเนตร ปามึก
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๐๐

เด็กหญิงศิริประภา ทวยมา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๐๑

เด็กหญิงสุจิตรา ประสิทธิกูล

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ หรรษา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๐๓

เด็กชายเชตะวัน อรุณศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๐๔

เด็กชายเอกรินทร์ ภูสมจิตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๐๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีนาคา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงชฎาพร สิงห์วงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงณัชชา หลวงวิเศษ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๐๘

เด็กชายธนพล สอดทรัพย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๐๙

เด็กชายนวภัทร ทองจุลละ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงนิภาพร สำรวจวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงบัณฑิตา แสนเดช
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๑๒

เด็กชายพงศกร ปราบไพรินทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๑๓

เด็กชายพัทธพล เลียมใจดี

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงภัคจีรา สนิทชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงมัทวัน หงษ์เกียร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๑๖

เด็กชายรพีภัทร แก้วปรือ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงรัติญา เย็นรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงรุ่งธิดา สินประเสริฐ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงศุภาวรรณ แมลงผึง

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๒๐

เด็กชายสมพงษ์ คงสถาน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๒๑

เด็กชายสมเกียรติ สุนทรกูล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงสิริกัลยา อินฮุย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๒๓

เด็กหญิงสุนันทา เลือดกุมภา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๒๔

เด็กหญิงสุภาวดี สมุดกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๒๕

เด็กชายอนุวัฒน์ คงเปนนิจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๒๖

เด็กหญิงอรัญญา หรรษา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๒๗

เด็กชายเอกชัย รอบเขตรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๒๘

เด็กชายไกรสรษ์ วิชัยกูล
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๒๙

เด็กชายกรวิชญ์ ราชาทรัพย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๓๐

เด็กชายธีระพงษ์ อรุณศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงนำผึง

้

จันทรจิต
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๓๒

เด็กชายบัญชา เต๊ะขันหมาก
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๓๓

เด็กชายปกรณ์ เรืองนางรอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๓๔

เด็กชายภูตะวัน ปามึก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๓๕

เด็กชายยุทธพงษ์ อรุณศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงศิริมณี พุฒโม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๓๗

เด็กชายสุระศักดิ

์

เพ็ญจันทร์เจ้า
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๓๘

เด็กชายกฤษมณี อาจบุราย
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๓๙

เด็กชายรพีพันธ์ อาจปานกลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๔๐

เด็กชายวราพล ดีประเสริฐ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๔๑

เด็กชายวีรวัฒน์ นครชาติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๔๒

เด็กหญิงศิรินภา คงพลปาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๔๓

เด็กชายหัสธศิลป โพธิจันดี

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๔๔

เด็กชายณัฐพล อรุณศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๔๕

เด็กชายนครินทร์ คงเปนนิจ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๔๖

นายพงศกร หนูมี
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๔๗

นายมงคล เชือกโคกกรวด
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๔๘

เด็กชายวัชรกร จามชาติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๔๙

เด็กชายสหรัฐ แปงหอม
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๕๐

เด็กชายอรรถพล บวรชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๕๑

นายชวลิต วิทย์ศลาพงศ์
๑๒/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๕๒

นางปราณี ปอมไธสง
๑๘/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๕๓

นายมงคล เลือดกุมภา
๑๙/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๕๔

นายวิรัตน์ จินันทุยา
๑๑/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๕๕

นางอรจิรา แก้วนิล
๓๐/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๕๖

นางอุไรวรรณ จินันทุยา
๑๐/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ ไชยทองรัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงภัทราพร ทรงบรรพต
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๕๙

เด็กชายภาณุวัชร เรือนมน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๖๐

เด็กหญิงสุวิภา นิลวิจิตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๖๑

เด็กชายสุเมธี อดุลย์ศักดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๖๒

เด็กชายจักริน แย้มศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๖๓

เด็กหญิงจุดารัตน์ งามวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๖๔

เด็กหญิงชญาดา เย็นจอหอ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๖๕

เด็กหญิงดวงพร เหมวิหก
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๖๖

เด็กชายทินกร สุคำชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๖๗

เด็กหญิงธนพร หรรษา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๖๘

เด็กชายธนากร ประสิทธิกูล

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๖๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

เหมวิหก
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๗๐

เด็กชายนิรชล วิชัยกูล
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๗๑

เด็กหญิงปนัดดา แปนดวงเนตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๗๒

เด็กชายปยทัศน์ อาจบุราย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๗๓

เด็กชายปอมเพชร วันบุญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๗๔

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีณรงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๗๕

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พาลี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๗๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ชุมภูจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๗๗

เด็กชายภานุวัฒน์ แสงคาน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๗๘

เด็กหญิงหทัยชนก สุวรรณแสงชูโต
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๗๙

เด็กชายกอบชัย กิงกุ่มกลาง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๘๐

เด็กหญิงชลลดา ฉุนเชือ

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๘๑

เด็กชายชัยกร ตรีวงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๘๒

เด็กหญิงนำหนาว สิบโคกกรวด
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงนำเพชร ปนศิริ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงประภัสรา ปริวันโน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๘๕

เด็กหญิงปาณิศา ภิรมย์กิจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๘๖

เด็กชายยรรยง สุขสูงเนิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงสุชาวดี
จันทร์กลางเดือน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๘๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทีเกาะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงขวัญฤดี โสภาพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๙๐

เด็กชายธีระเดช ทองดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๙๑

เด็กชายพีรพัฒน์ หมายเย็นกลาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๙๒

เด็กชายภาณุวัตร สอบกระโทก
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงวรัชยา ดอกพรมลา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๙๔

เด็กหญิงสุกัญญา สอนสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๙๕

เด็กหญิงสุชาวดี สงครามศักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๙๖

เด็กชายอนุชา ชุมนุมชาติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๙๗

เด็กชายอมรเทพ ไม้สูงเนิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๙๘

เด็กหญิงอารยา ขอทูลกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงแสงระวี เหมวิหก
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๐๐

เด็กชายณัฐดนัย ปานชาติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เสาวคนธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๐๒

เด็กชายธณศิลย์ ด้วงกำเนิด
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๐๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

กิงกุ่มกลาง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๐๔

เด็กชายพงศกร แปงหอม
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๐๕

เด็กชายภัทรพล จันทร์ไทย
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๐๖

เด็กหญิงมาลีวัลย์ เชิญรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๐๗

เด็กชายอรรถภรณ์ นรินทร์ชาติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๐๘

เด็กหญิงอรอนงค์ หลวงวิเศษ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๐๙

เด็กหญิงอาทิตยา
จันทร์กลางเดือน

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๑๐

เด็กหญิงอ้อมเดือน จันราตรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๑๑

เด็กชายจักกฤษ บุญมี
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๑๒

เด็กชายชนะชัย ชูศรีเสริฐ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๑๓

เด็กชายทวีทรัพย์ คงเปนนิจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๑๔

เด็กหญิงทิชาพร จันทร์กูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๑๕

เด็กชายธงชัย พูนสุวรรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๑๖

เด็กชายธิชานนท์ ศรีณรงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๑๗

เด็กชายธีร์ธวัช ทองดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๑๘

เด็กชายนนทกาญจน์ วันบุญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๑๙

เด็กชายนิภัทร์ วิชัยกุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๒๐

เด็กหญิงปทิตตา ดวงดารา
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๒๑

เด็กชายพีระพงศ์ รัตนแจ่มจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๒๒

เด็กหญิงวรรณิษา บำเพ็ญพงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๒๓

เด็กชายวีรพงษ์ คงสืบ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๒๔

เด็กหญิงศรัญญา บุญเนตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๒๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๒๖

นายศุภกฤต บุญปก

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงสมฤทัย คำบัว
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๒๘

เด็กหญิงเกสร คุณพระ
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๒๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ วรรณเวช
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๓๐

เด็กหญิงแพรนวล ชุมนุมชาติ
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๓๑

เด็กชายคมกฤษ อ้วนสมบูรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๓๒

เด็กหญิงจิดาภา พลเศษ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๓๓

เด็กหญิงปนมุก ปลัดกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๓๔

เด็กหญิงเจนจิรา เลือดกุมภา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๓๕

เด็กหญิงกุลสตรี เพ็งจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๓๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ รุกขสนธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงณัชญา ชำนิพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๓๘

เด็กหญิงมาริสา ชำนิพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๓๙

เด็กชายวีระชาติ มณฑล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๔๐

เด็กชายศุภณัฐ เณรกูล
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๔๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ หงษ์ทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๔๒

เด็กหญิงเมทินี ดีจังหรีด
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๔๓

เด็กชายกฤตัชญ์ ทองจัตุ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๔๔

เด็กชายฐิรพล สุขศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงสุชานันท์ เจียมรัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๔๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ การวิบูลย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๔๗

เด็กชายเอกพล วะเริงรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๔๘

เด็กชายกีรติ บุญกองชาติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๔๙

เด็กชายธันวา เลือดกุมภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๕๐

เด็กชายธีรวุฒิ อ่อนธรรมา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงนำทิพย์ จันทองทิพย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงพิมพ์พร ภักดีนรินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๕๓

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ จันทร์เจ้า
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ ภักดีนรินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๕๕

เด็กชายวรรณรัตน์ ปุรารัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงวิยะดา บุญเรืองพะเนาว์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๕๗

เด็กชายอนุวัฒน์ เก้าเด่น
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๕๘

เด็กชายโชคชัย ปนศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๕๙

นางจิวาลักษณ์ ชิดสุข
๒๕/๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๖๐

นางปราณี ธีรวิโรจน์
๑๖/๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๖๑

นางผาสุก วิทย์ศลาพงษ์
๒๓/๖/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๖๒

นางสาวพิมลรัตน์ พานนท์ ๓/๖/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๖๓

นางสาวสุลาวัลย์ บุญยอ
๓๐/๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๖๔

นางเบญจมาศ มาวรรณ
๑๖/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๖๕

เด็กหญิงนาตาชา วิเศษฐา
๑๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๖๖

เด็กหญิงลลิษา โพธิทัก
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริโชติ
๒๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๖๘

เด็กชายธีรภัทร ทองทวน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๖๙

เด็กหญิงปยพร ถารจรุง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงปยวรรณ เครือบคณโฑ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงมานิตา จีนประสพ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๗๒

เด็กหญิงสุนิสา สีเกียง

๋

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงอริสรา สังวรณ์กิจ
๓๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๗๔

เด็กหญิงภารดี ดวงศรี
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงพรทิพย์ แพงศรี
๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๗๖

เด็กชายภาคภูมิ ชูอาวุธ ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๗๗

เด็กชายวสิน เรืองประโคน ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๗๘

เด็กหญิงจิตพร พิมพ์จันทร์
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๗๙

เด็กหญิงกิฟรวี

๊

สุขพันธ์
๒๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๘๐

เด็กหญิงปภาวรินท์ สามเณร
๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๘๑

เด็กหญิงอรวินท์ กวยก้านพลู

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๘๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทนสีราช
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงสุนิสา โภคทรัพย์
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๘๔

เด็กชายสุนทร ฉกรรจ์ศิลป
๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๘๕

เด็กชายอนุวัฒน์ แปรรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๘๖

เด็กชายไตรรัตน์ อินทร์ประโคน
๓๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๘๗

เด็กหญิงสุรีพร เนียมกุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๘๘

เด็กหญิงคณิศร โนงระฆัง ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๘๙

เด็กหญิงพิชญา ฉลองประโคน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๙๐

เด็กหญิงอดิษฎา โสขวัญฟา
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงวรวุฒิ กำพุธเชือ

้

๑๔/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๙๒

เด็กชายธนาวัฒน์ คำสี
๒๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๙๓

เด็กหญิงวิชุดา นราพงษ์
๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงสุพัตรา พินิจเชือ

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๙๕

เด็กชายสุรชัย จำลองชาติ
๒๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงปาลวี หล่อประโคน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๙๗

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

จุ้ยม่วงศรี
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๙๘

เด็กชายกฤษณะ โปต๊ะโส
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๖๙๙

เด็กชายวินัย จัตุเชือ

้

๓๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๐๐

เด็กชายพิรุณ บุตรดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๐๑

เด็กชายกรเทพ พัจนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๐๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เข็มบุปผา
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๐๓

เด็กชายสุประชัย สากำสด
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๐๔

เด็กชายณัฐกานต์ นรัฐกิจ
๑๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๐๕

เด็กชายไตรภพ หอมดวง
๑๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๐๖

เด็กชายภัทรดนัย รอดอารีย์
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๐๗

เด็กชายวิทวัส แสนคนึง
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๐๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองคำ
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๐๙

เด็กหญิงอัญชิสา อินผลสุข
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๑๐

เด็กชายวิศรุท จันทร์แจ่มภพ
๒๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๑๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ประสิทธิกูล

์

๒๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงณัชชา ลาจำนงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงอังสนา ทุมปะหิรัมย์
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๑๔

เด็กชายพิชยะ รุจิวงศ์ ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๑๕

เด็กชายปรเมศร์ ศิรริจ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๑๖

เด็กหญิงกาญจนา บุตรประเสริฐ
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงธัญญาทิพย์ ทองทับพันธ์
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงศศิธร จำปาสา ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๑๙

เด็กหญิงกิงเพชร

่

ไขรัมย์ ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๒๐

เด็กหญิงพรรณวษา ตุ่นมะเริง
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๒๑

เด็กชายภักดี สว่างภักดี
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๒๒

เด็กหญิงพนิดา ตังใจ

้

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๒๓

เด็กชายสิรภพ ไพโรจน์
๑๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๒๔

เด็กชายภูมิรพี ศิลาวุธ ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๒๕

เด็กหญิงภัคคเนศ เลากลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๒๖

เด็กหญิงกันทิมา บุญกลาง ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงนลินา คนชุม
๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๒๘

เด็กหญิงมุกรินทร์ เพชรฉลู
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงมะลิชาติ มูลรส
๑๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๓๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร ทองทับพันธ์
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๓๑

เด็กชายวงศ์วริศ ธีรรัตนวรกุล
๒๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ทิพย์อักษร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงกฤษณพร แสนเดช ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๓๔

เด็กชายวัฒนา จันทร์ไทย
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงชฎาพร ชัยพิบูลย์
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงจุฑามาศ นาคินชาติ
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๓๗

เด็กหญิงลักษิกา แสงนวน
๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๓๘

เด็กชายพิชัยภูษิต หลอดกระโทก
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๓๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สว่างแก้ว
๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงวราภรณ์ นุชสาย
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๔๑

เด็กชายธนกฤต ศรีณรงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๔๒

เด็กชายธันว์ งามสง่า
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คำปลิว

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงนัฐทิตา สุนทรกูล
๑๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๔๕

เด็กชายศิวกร สีบัวบาน
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๔๖

เด็กหญิงธัญเทพ ขวาขุนทด
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๔๗

เด็กชายสุรวิชญ์ คำเฮือง
๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๔๘

เด็กชายปยพงษ์ นาฤชาติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๔๙

เด็กชายปยังกร ณ รังสี ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๕๐

เด็กชายวันธนา ยิงนอก

่

๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๕๑

เด็กหญิงธัญสุดา หรังนรินทร์

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๕๒

เด็กชายกฤษดา พาลี
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงเกษณีย์ จูกูล
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๕๔

เด็กหญิงกฤษดา มาพิทักษณ์ ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๕๕

เด็กหญิงธรรญภร คูณศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๕๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

สุรโคตร
๒๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงสุนิสา สุขกูล ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงชนากานต์ จันทาฤทธิ

์

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ หอยสังข์
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๖๐

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เมฆหมอก ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๖๑

เด็กหญิงสิริกัญญา สิมมา
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๖๒

เด็กหญิงอาทิชา มะหันตะ
๑๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๖๓

เด็กชายวิชยา ทุบกระโทก

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๖๔

เด็กชายสิทธิชัย แสงอุทัย
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๖๕

เด็กชายชนะชัย เตียงนิล
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๖๖

เด็กชายอัครพนธ์ นาโคกูล
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงนิตยา นครชัย
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๖๘

เด็กชายบูรพา ชายประโคน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๖๙

เด็กชายพงศกร แก้วชิน
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๗๐

เด็กชายภูวเดช ผมงาม
๓๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๗๑

เด็กชายพันธกานต์ คงสิมา
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๗๒

เด็กชายอัศวมินทร์ ศรีวิรัตน์ ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๗๓

เด็กชายปรมี จันทร์สุขา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๗๔

เด็กหญิงญาณภัทร ทิพย์กระโทก
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๗๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บ่อคำเกิด ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงชลิตา วิชาคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๗๗

เด็กหญิงญานิศา พาร์คเกอร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๗๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ภิรมย์ภักดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๗๙

เด็กหญิงศศินา กรวยทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ มีแสวง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๘๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สอวิหค

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๘๒

เด็กหญิงวิศรุตา สมพรเทพ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๘๓

เด็กชายชนานนท์ กัลโยธิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงธีรวรรณ สาหร่าย
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๘๕

เด็กชายธนู อาวะศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๘๖

เด็กชายโชคตระกูล ดวงเดือน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๘๗

เด็กชายปริพัฒน์ อัครวัตภากูล
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๘๘

เด็กชายสุรชัย ช้อยกระโทก
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๘๙

เด็กหญิงกนกพร มีพวงผล ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๙๐

เด็กหญิงเจนจิรา หอมชืน

่

๒๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๙๑

เด็กหญิงรุ่งตะวัน แก้วอำไพ
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๙๒

เด็กชายคุณานนท์ โก่งกระโทก ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๙๓

เด็กชายภาณุพงศ์ พูนแก้ว
๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๙๔

เด็กชายเมฆา นาคพิพัฒน์
๓๐/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงกาญจนา จันทร์คง ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงกนกวลี ทับแมลง
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๙๗

เด็กหญิงธีรดา อาจภักดี
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงสิรามล คงพลปาน
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงสุทธิดา สุดสนธิ

์

๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๐๑
เด็กหญิงสุภัตฌญากร

เสียงหนู ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงอรจิรา บุญประสาท
๒๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๐๓

เด็กหญิงกุสุมา นาพลอยนิล
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๐๔

เด็กหญิงสุทธิดา สนรัมย์
๒๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๐๕

เด็กหญิงอริษา วุ่นพันธ์
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๐๖

เด็กชายฐิติเดช สมศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงณัฐกุล สาบุตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๐๘

เด็กชายวันสงกรานต์ รัตนตันติศักดิ

์

๑๒/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๐๙

เด็กหญิงประภาพร มลิวรรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๑๐

เด็กหญิงเจนจิรา ตรวจมรรคา
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๑๑

เด็กหญิงวนิดา วุฒิวงศ์ ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสนบุญรัตน์
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๑๓

เด็กหญิงเกษราภรณ์ สิงห์วงศ์ ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๑๔

เด็กชายภูวเนศวร์ นุชนารถ ๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงศศิวรรณ ตราหิรัญ
๓๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๑๖

เด็กหญิงกติกา บุญเขือง

่

๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๑๗

เด็กหญิงอิสริยา นาคประพันธ์ ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงชยาภรณ์ แทนพลกรัง
๑๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สอวิหค ๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๒๐

เด็กชายชลชาติ เสงียมทรัพย์

่

๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๒๑

เด็กชายอนล สีละ ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๒๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ ประสงค์ทรัพย์ ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงวัลลภา ทุมปะหิรัมย์
๑๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๒๔

เด็กชายธีรภัทร์ สวัสดี
๑๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๒๕

เด็กชายวรรธนะ บุญมี
๑๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๒๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พู่หิน ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๒๗

เด็กหญิงภัทยาภรณ์ คเชนทร ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงเยาวพา เอการัมย์
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๒๙

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์เจ้า
๑๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๓๐

เด็กชายดัสกร ดอกเข็ม
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๓๑

เด็กชายภวัต ศรีชุมแสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๓๒

เด็กหญิงจุรีพร ขาวก้านเหลือง ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๓๓

เด็กหญิงสุวิดา สงึมรัมย์
๑๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๓๔

เด็กชายชุมพลพิสัย แก่นเพ็ชร
๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๓๕

เด็กชายอนพัช สุภาวหา
๑๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๓๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ จีนประสพ
๑๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๓๗

เด็กชายจตุพล มากชุมแสง
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๓๘

เด็กชายคหบดี แสงอรุณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๓๙

เด็กชายนรสิงห์ สีธูป ๕/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๔๐

เด็กหญิงวรรพลอย เพ็ชรวิเศษ ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๔๑

เด็กชายธนภัทร ภาพยนตร์
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๔๒

เด็กหญิงสุภาพร สุริพล
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ยิมพันธ์

้

๑๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๔๔

เด็กชายวรดร วิชัยกุล ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๔๕

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ประวะโข
๒๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๔๖

เด็กหญิงพิยดา สีดา
๒๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงพัชรพร สอนอาจ
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๔๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ อัมรารัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงอาธิติญา ปานใจนาม
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๕๐

เด็กชายจารุเดช ชินเนหันหา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงเกวรี แก่นกล้า
๑๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๕๒

เด็กหญิงปาริฉัตร นุชสาย
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๕๓

เด็กหญิงจิราวรรณ จันดา
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงธนัทดา ทองประภา
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงสุวิชา นิรภัย
๓๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๕๖

เด็กชายพงศธร สร้อยสุวรรณ
๓๐/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๕๗

เด็กชายเสกสรรค์ พลเสพ ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงปวริศา ชาลี
๒๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ หงษา
๓๐/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๖๐

เด็กชายพีรัฑฒกร บุญศรีรัมย์
๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๖๑

เด็กชายวิศวชิต จงเกษี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นาคอินแจ้ง ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มาตา ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๖๔

เด็กหญิงปนัดดา ศรีสุภโยค
๒๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๖๕

เด็กหญิงสายฝน กลินบุหงา

่

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๖๖

เด็กหญิงอภัคศรา รัตนสิงห์ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๖๗

เด็กหญิงชนิสรา แสนบุญศิริ ๓/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองเชือ

้

๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๖๙

เด็กชายณัฐพงษ์ โชติจิตต์
๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๗๐

เด็กชายสิรภพ จักรแก้ว
๑๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงวรรณภา วุฒิวงค์
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๗๒

เด็กชายกลวัชร อำตำงาม
๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๗๓

เด็กชายเพชรรัตน์ เนียมกูล ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๗๔

เด็กชายวรนัฎ ศรีวิเศษ
๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๗๕

เด็กหญิงนภาพร สีดา
๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๗๖

เด็กชายสมพร เหลวกูล
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๗๗

เด็กชายเพทาย สงครามรอด
๒๐/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๗๘

เด็กชายธนากร เข็มศร ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงนภาลัย ต้อไธสง
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๘๐

เด็กหญิงสายไหม ศิริสวัสดิ

์

๑๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงวราภรณ์ เครือสี
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๘๒

เด็กชายชินวัตร รุกขชาติ
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๘๓

เด็กหญิงมัณฑนา พฤกษชาติ
๒๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๘๔

เด็กชายศุภกฤต ประพินอักษร
๑๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๘๕

เด็กชายวิวรรธน์ รอดจากเข็ญ ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงศุภราภรณ์ หวังคู่กลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๘๗

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ปาปะโน ๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๘๘

เด็กหญิงรังสิมา คำหวัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๘๙

เด็กหญิงอารียา ศรีสุวรรณ
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๙๐

เด็กหญิงทิพปภา ทะมานนท์
๒๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๙๑

เด็กหญิงบุษยมาส สุระสาย
๒๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๙๒

เด็กหญิงชญาดา อาจปาสา
๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๙๓

เด็กหญิงอนัญพร สุธรรมแจ่ม
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๙๔

เด็กชายสุวิชชัย โชชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๙๕

เด็กชายศิริโรจน์ หรบรรณ์ ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงปนัดดา แก้วอำไพ
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงรุ่งนภา โชติทองหลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๙๘

เด็กชายสมควร พูนแก้ว
๒๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงเนตรดาว เพชรฉลู
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๐๐

เด็กชายศุภณัฐ ประกายแก้ว
๒๐/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๐๑

เด็กหญิงเอมอร อินทร์ศร ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๐๒

เด็กชายธรรมภณ แก้วประไพ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๐๓

เด็กชายพุทธิพงศ์ ศรีสุวรรณ
๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๐๔

เด็กหญิงมาริสา คำมะณี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๐๕

เด็กหญิงสาวิตรี จอยเอกา
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๐๖

เด็กชายนวพล สิงห์ทอง ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๐๗

เด็กหญิงณัชชา สืบรัมย์ ๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๐๘

เด็กชายคุณากร คล้ายสุข
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๐๙

เด็กหญิงกุลธิดา มาเครือ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๑๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

วิเศษทรัพย์
๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๑๑

เด็กชายเพชรรัตน์ หลอดกระโทก
๒๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงปุณณิศา ปุยะติ
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ โตคีรี
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา ภาพยนตร์ ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๑๕

เด็กหญิงปนัดดา ฟองสูงเนิน
๒๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จีนปรุ
๑๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๑๗

เด็กชายพนัสพงษ์ ปราบภัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๑๘

เด็กหญิงอินทิรา โสภา ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๑๙

เด็กหญิงมันทนา คงทิพย์
๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๘ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๒๐

เด็กหญิงนินธิตา พวงมาลัย
๒๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงสิรินธร พืชทองหลาง
๒๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงวาสิณี ทองสุภะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงดลฤดี รินทร์อาโปร์
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๒๔

เด็กหญิงสุวีรยา คะสุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๒๕

เด็กชายศุภชัย สุดาจันทร์
๒๐/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๒๖

เด็กหญิงชลธิชา ลบทอง ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๒๗

นางสาวนภัสสร ราชนาคา
๒๑/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๒๘

เด็กชายนภสินธุ์ พลดอน
๓๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๒๙

นายกิตติธเนศ

์

บุญทวี
๑๕/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๓๐

นางสาวปวันรัตน์ ธีระรัชตานนท์
๑๑/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๓๑

นายรัชชานนท์ เคนนำเทียง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๓๒

นางสาวพัชริดา ขำวงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๓๓

เด็กชายวรวุฒิ ทิพย์อักษร ๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๓๔

เด็กหญิงณัฐวัลย์ ประภานิล
๒๙/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๓๕

เด็กหญิงสุพิชญา จิระโภคานนท์ ๘/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๓๖

เด็กหญิงอรอนงค์ บุตรไทย
๑๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๓๗

เด็กหญิงณัฐวดี รัตน์นนท์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๓๘

เด็กชายอนุชิต ฉิมกลางดอน ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๓๙

เด็กหญิงจิรัชยา สิงห์สถิตย์ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๔๐

เด็กชายภูเบศ ตุมสุวรรณ์ ๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงณัฐวดี สีขาว ๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๔๒

เด็กหญิงคณิตา ชุมใหม่ ๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๔๓

เด็กชายชลิต จันทร์ราตรี ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๔๔

เด็กชายณัฐพงศ์ คุ้มครอง
๒๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๔๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

สวัสดิพูน

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงธนภรณ์ เมืองใจ
๑๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๔๗

เด็กชายปฏิวัติ โสภารักษ์
๒๑/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๔๘

เด็กชายดนุพล ประยุทรัมย์ ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๔๙

เด็กชายชินวัตร นาคินชาติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๕๐

เด็กชายธีรภัทร์ ชิมรัมย์
๑๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๕๑

เด็กหญิงพิงคัมพร จริยรัตน์ไพศาล ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๕๒

เด็กชายเมธาวุฒิ ทองประภา ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๕๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ นามวงศา
๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๕๔

เด็กชายศราวุธ เพชรศรี ๔/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๕๕

เด็กหญิงชุติรัตน์ สุวรรณหงษ์
๒๕/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๕๖

เด็กหญิงอธิตญา จันทร์สม
๒๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงจิรวรรณ สุนทรวัตร์
๒๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๕๘

เด็กชายธานี สมศรี
๒๑/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงวริศรา วงศา
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) วัดปาเรไร  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๖๐
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ซาบำเหน็จ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๖๑

เด็กชายกนกสิริ เรืองศรีชาติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๖๒

เด็กหญิงกมลวรรณ บุญเพิม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๖๓

เด็กหญิงณัฐกมล อนันนิล
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๖๔

เด็กชายธเนศ วัฒนกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๖๕

เด็กชายนฤชา น้อยทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๖๖

เด็กหญิงนวลนภา โกฎผักแว่น
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๖๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ วงศ์วิเศษ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๖๘

เด็กชายศิริชัย คบสหาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๖๙

เด็กหญิงสุชาดา สิงห์ภักดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๗๐

เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ ดอกบานเย็น
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงนิสาชล เมฆี
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๗๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ แวงสันเทียะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงวรดา แก้วกูล
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๗๔

เด็กหญิงวรรณ์นิดา กรึมกระโทก

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ สิงห์สถิตย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๗๖

เด็กชายสมพงษ์ คลังกูล
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงสายสุดา ศิริฝาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงสุธิดา พลเศษ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๗๙

เด็กชายสุรชัย อร่ามฤทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๘๐

เด็กชายอติวัณณ์ สงครามศักดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงอภิลาภ พฤกษา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๘๒

เด็กชายเจษฎาพร ทองคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๘๓

เด็กหญิงภัทราวดี ทองศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๘๔

เด็กชายภากร ชูชาติเชือ

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงวาสนา เชือชุมแสง

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๘๖

เด็กหญิงสาวิตรี พรมศักดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๘๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พลนอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๘๘

เด็กชายอธิวัฒน์ สิงห์วงค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงอำภาวรรณ เย็นจิต
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงอุมาศรี ทับถนน
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๙๑

นายณัฐดนัย ทิพย์มงคุณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ แสงกล้า
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๙๓

นายนิศิษย์ วุธวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๙๔

นายภาคภูมิ สิงห์วงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๙๕

นางสาวมินธิรา อนันต์
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๙๖

นายวีรพล หรรษา
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๙๗

นางสาวจีรวรรณ สุวรรณหงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๙๘

นางสาวชวิตา ก้อนทองทัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๖๙๙๙

นางสาวมนัสนันท์ บัวบุษฏีกานต์
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๐๐

นางสาววรรณวิศา ภารวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๐๑

นางสาววันวิสาข์ หอยสังข์
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๐๒

นางสาวสุนิสา คงสนิทพะเนาว์
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๐๓

นายไชยา นุชนารถ
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๐๔

นางสาวกมลพัฒน์ อู่ทองหลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๐๕

นางสาวคิม อิวชุมแสง

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๐๖

นายอนุชิต ลดกระโทก
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๐๗

เด็กชายกรกฎ เลไธสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๐๘

เด็กชายกรตขจร ปะนามะกา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๐๙

เด็กชายกฤษกร สุดชนะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๑๐

เด็กหญิงกัลญา บุญเขือง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๑๑

เด็กหญิงกีรติ โจกกระโทก
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๑๒

เด็กหญิงกุลจิรา หาดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๑๓

เด็กชายจตุภูมิ แก้วพูน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๑๔

เด็กหญิงจิดาภา พุ่มพวง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ วิชัยวงค์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๑๖

เด็กชายจิรายุ สืบสวน
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๑๗

เด็กหญิงจุฑามาศ กะบัดทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๑๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ตระกูลรัมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๑๙

เด็กชายจุมพล แสงจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๒๐

เด็กชายชนะชัย วรรณกิจ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๒๑

เด็กหญิงชลธิชา วรรณจิตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๒๒

เด็กหญิงชลลดา ไชยวงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๒๓

เด็กชายชัยสิทธิ

์

มุ่งดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๒๔

เด็กชายชินวัตร สระภู
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๒๕

เด็กชายณัฐวัตร แก่นจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๒๖

เด็กชายดิษฐกร แก้วทุ่งมน
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๒๗

เด็กหญิงทิพย์วรรณ ศรีสมาน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๒๘

เด็กหญิงทิพวรรณ์ เชือกรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๒๙

เด็กชายธนกร ประเสริฐสวัสดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๓๐

เด็กชายธนพจน์ ดูชาติรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๓๑

เด็กชายธนพล ชัยพล
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๓๒

เด็กหญิงธนภรณ์ กุละมุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๓๓

เด็กชายธนากร วงคณิต
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๓๔

เด็กชายธนารัฐ สูงรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๓๕

เด็กชายธวัชชัย โพธิวัง

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๓๖

เด็กชายธานินทร์ ดีรักชาติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ กระบัตรทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๓๘

เด็กชายธีธัช แสนรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๓๙

เด็กชายธีรพล ยอดไธสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๔๐

เด็กชายธีรภัทร จะเรียกรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๔๑

เด็กหญิงนพรัตน์ หนองบัว
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๔๒

เด็กชายนพรัตน์ ฮะสูงเนิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๔๓

เด็กหญิงนัฐฐาภรณ์ บิลรัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๔๔

เด็กชายนันทกรณ์ สุมใหม่
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๔๕

เด็กหญิงนันทกาญน์ ธัญญานนท์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๔๖

เด็กหญิงนันทนิญา หลานท้าว
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๔๗

เด็กชายนาวิน ญาติฝูง
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงนิรุชา สิงห์สังข์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๔๙

เด็กชายปฎิภาณ ละมุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๕๐

เด็กชายปรเมศวร์ วิจารณ์จิตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๕๑

เด็กหญิงปวริศา สะเทิงรัมย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงปยะพร แสนวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงปนประภา พองสุพร
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๕๔

เด็กชายพงศกรณ์ สร้อยสะกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๕๕

เด็กหญิงพรรณทิวา สะเทียนรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๕๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงษ์รัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๕๗

เด็กหญิงพัชราภา ทัพธานี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๕๘

เด็กชายพันกร สงวนพรหม
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๕๙

เด็กหญิงพิธรัตน์ ปรุงจิต

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๒ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๖๐

เด็กชายพินิจ คุณสาร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๖๑

เด็กชายพีรภัทร สูงตรง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๖๒

เด็กชายภราดร ลอยศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๖๓

เด็กชายภัทราวุธ ไวยพจนี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๖๔

เด็กชายภาคภูมิ กิริชี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๖๕

เด็กชายภาณุพงษ์ ขะรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๖๖

เด็กชายภานุพงศ์ วงศ์เศษ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๖๗

เด็กชายภูวดล มาลาศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๖๘

เด็กหญิงภูวนิดา ลิมโสภณ

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๖๙

เด็กชายภูวเนศวร์ ภักดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๗๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ จันสนธิมา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๗๑

เด็กชายมนตรี ชูจิต
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๗๒

เด็กหญิงมัณฑนา ทาวะรัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๗๓

เด็กหญิงมัลลิกา จันดอน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๗๔

เด็กหญิงมีนา จะรีศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๗๕

เด็กหญิงยุภาพร พยัคมะเริง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๗๖

เด็กหญิงรสริน จำเนียรกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๗๗

เด็กชายรัชชานนท์ กระโจมพล

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๗๘

เด็กหญิงรัตนาภร สระแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๗๙

เด็กหญิงรุ่งนภา จำปาน้อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๘๐

เด็กหญิงรุ่งนิภา ถนอมศิลป
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๘๑

เด็กหญิงวรรณิดา พันชุมภู
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๘๒

เด็กหญิงวราภรณ์ แสงกระโทก
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๘๓

เด็กชายวราวุธ รู้ยืนยง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๘๔

เด็กชายวสันต์ วรรณคำผุย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๘๕

เด็กชายวิทวัส ทะลาลัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงวิภาวี วิลัยรัก
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงวิลาวรรณ ปนกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงศศิธร ชาติสังคะโห
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๘๙

เด็กหญิงสุคิดตา รักจันทึก
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๙๐

เด็กชายสุทธิพงศ์ สรารัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๙๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เชิญรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๙๒

เด็กชายอธิวัฒน์ เชือกรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๙๓

เด็กชายอานัส สมบูรณ์รัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๙๔

เด็กชายเกียรติพร สุระประวัติวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๓ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๙๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คชรักษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๙๖

เด็กชายเจษฎา บุดดาวัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๙๗

เด็กชายเจษฎากร ปนศิริ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๙๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พลายแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๐๙๙

เด็กชายกนกศิลป สุขหนา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๐๐

เด็กชายกรกต หมืนโท

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๐๑

เด็กหญิงกาญจนา ลุนคำด
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๐๒

เด็กชายกานต์ดนัย ไสยประจง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๐๓

เด็กหญิงกุลธิดา หมันการนา

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงจริญญา เขตชมภู

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๐๕

เด็กหญิงจินตนา บุญยัง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๐๖

เด็กชายจิรวัฒน์ สานเปน
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๐๗

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เหมทานนท์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงจุฑามณี ชอุ่มประโคน
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ซอยรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๑๐

เด็กหญิงฑาริกา กลึงกลางดอน
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๑๑

เด็กชายณัฐธิเบศ แจ่มชาวนา
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๑๒

เด็กชายณัฐพล จันดาพืช
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยมี
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หงส์มาลา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แจ่มชาวนา
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงธนิษฐา ละมุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๑๗

เด็กชายธันธวัช ศุภพันธุ์มณี
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๑๘

เด็กชายธิติพัชร์ สุวรรณฤทธิเดช

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๑๙

เด็กชายธีรภัทร วงศ์คำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๒๐

เด็กชายธีรภัทร์ เอกกันหา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๒๑

เด็กชายธีรเทพ บูระณะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๒๒

เด็กชายนราเทพ แดนดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๒๓

เด็กชายนัฐพงศ์ อุดมศิริ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๒๔

เด็กหญิงนุชนาฎ จันทสิทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๒๕

เด็กหญิงปนัดดา จิตร์ประทุม
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๒๖

เด็กชายปารเมศ ชัญถาวร
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๒๗

เด็กหญิงพรวิภา นารถชัยภูมิ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๒๘

เด็กชายพิชัย นาแสวง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๒๙

เด็กชายพิชาญเมธ เส็งนา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๔ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๗๑๓๐

เด็กชายพิพัฒน์ ตัณฑวรรธนะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงฟาพราว คุณานนท์วรกุล
๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๓๒

เด็กหญิงภัทรวะลิน พรมโคตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๓๓

เด็กชายภานุพงศ์ วันสูงเนิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๓๔

เด็กหญิงลีลาวดี เชิดชูวงค์สกุล
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๓๕

เด็กหญิงวนิสา สุรีรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๓๖

เด็กหญิงวรรณธิชา แสงจีน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๓๗

เด็กหญิงวรรณิษา ยันจัตุรัส
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๓๘

เด็กหญิงวรัญญา สระพิมาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ ศรีเชือ

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๔๐

เด็กหญิงวัลลี สันรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๔๑

เด็กหญิงวิลาวัณย์ สีตะกอน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๔๒

เด็กหญิงวีนัส วิหาร
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๔๓

เด็กชายวุฒิภัทร เข็มพล
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๔๔

เด็กชายศิริมงคล บุญเลียบ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๔๕

เด็กชายศิวาทิน เพาพาน
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๔๖

เด็กหญิงสกาวเดือน ศรีโสภณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุดชาวงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๔๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ อานันต์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๔๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ เสาะรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๕๐

เด็กชายอรรถพร พิมพ์อักษร
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๕๑

เด็กชายเกริกพล พรมวงค์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๕๒

เด็กหญิงเพชรรัตน์ แฉล้มไธสง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๕๓

เด็กหญิงเรือนรัตน์ สามีรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๕๔

เด็กหญิงใบไผ่ วงษามาตร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๕๕

เด็กหญิงจีรัฐติกาล พันพา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงจีราภา กังวาลวิเชียร
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๕๗

เด็กหญิงชาลินี หอมทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๕๘

เด็กหญิงชาลิสา สาสกุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๕๙

เด็กหญิงทักษอร แซ่อึง

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๖๐

เด็กชายธนพล หงษ์เวียงจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๖๑

เด็กชายธีปกรณ์ ปานจิต
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๖๒

เด็กชายนครินทร์ จุดศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๖๓

เด็กหญิงนำฝน สิงห์โตทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๖๔

เด็กหญิงปภาวดี แจ้งจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๖๕

เด็กหญิงปณิดา ดวงจิตต์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๖๖

เด็กหญิงปยะธิดา มีมา
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๖๗

เด็กชายวงวิวัฒน์ พืมขุนทด
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๖๘

เด็กชายวงศกร ธรรมธุระ
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๖๙

เด็กหญิงวิชิตา ยิงถาวร

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๗๐

เด็กชายวินัย ไชยสาร
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๗๑

นายศรารักษ์ โพนทองหลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๗๒

เด็กหญิงศศิพร เผือกมูล
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๗๓

เด็กหญิงศิรินันท์ วงวิพัฒน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงสรินดา บัวตองคีรีรัตน์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงสุธาวัลย์ เชาว์ประโคน
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงสุภาพร แก้วนารินทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๗๗

เด็กชายสุระชัย กาจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๗๘

เด็กหญิงอรอนงค์ จารุวงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๗๙

เด็กหญิงอรันตชา จันทร์คุ้ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๘๐

เด็กหญิงอาทิตยา อินเสนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงเบญจมาศ คุชิตา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๘๒

นายขวัญธนา งันขุนทด
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๘๓

นางสาวจิราวรรณ แพนไธสง
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๘๔

นายธีระศักดิ

์

บุญทาทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๘๕

นายผดุงเกียรติ มุ่งดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๘๖

นางสาวพรรณลดา ชุมรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๘๗

นางสาวพัชรี ชุมรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๘๘

นายภูมิรพี งามรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๘๙

นายภูวิศ งามรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๙๐

นางสาวอนุสรา สุขแสนสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๙๑

นางสาวอรปรียา สะทอนรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๙๒

นายเจษฎา สำอางค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๙๓

นางสาวกชกร พวงศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๙๔

นางสาวกรรณิการ์ บุญเรือง
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๙๕

นายกฤษณะชาติ เศษศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๙๖

นางสาวกัญญารัตน์ ศรีรักสูงเนิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๙๗

นางสาวกัญญารัตน์ สงวนรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๙๘

นางสาวกัญฐิกา ซอยรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๑๙๙

นางสาวกันตยา สูหา

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๖ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๐๐

นางสาวกาญจนา ซึงรัมย์

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๐๑

นายกิดากร กล่องแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๐๒

นายกิตติทัต อดีตรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๐๓

นางสาวกิตติมา นามมะวิลัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๐๔

นางสาวกุลณัฐ มะกอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๐๕

นายก่อเกียรติ สุนิพัฒน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๐๖

นางสาวคนิษฐา อันทะชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๐๗

นายคมกริช มากหมืนไวย์

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๐๘

นางสาวจริยาพร เหล่าโดน
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๐๙

นายจักรภัทร ทีรัก

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๑๐

นายจักรวุฒิ สาสุข
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๑๑

นายจักริน คงสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๑๒

นางสาวจิตติรัตน์ ธรรมธุระ
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๑๓

นายจิรกร เศษสุวรรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๑๔

นางสาวจิรานันท์ น้อยเกิดพะเนาว์
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๑๕

นายจิรายุ นามไพ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๑๖

นายจิรายุทธ ชุมรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๑๗

นางสาวจิราวรรณ ประทุม
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๑๘

นางสาวจีรวรรณ เผือกมูล
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๑๙

นางสาวจีราพัชร อัคคะราด
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๒๐

นางสาวจุฑาทิพ สำราญวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๒๑

นางสาวจุฑาทิพย์ วงษ์อินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๒๒

นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิวิเศษ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๒๓

นางสาวจุฑาทิพย์ โสมาบุตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๒๔

นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์เชือ

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๒๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เพ็งพินิจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๒๖

นายจุรินทร์ กินไธสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๒๗

นางสาวจุฬาลักษณ์ วิชิต
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๒๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อ่อนนวล
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๒๙

นางสาวชมพูนิกข์ จิตเจริญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๓๐

นางสาวชมภู่ พงษ์ไธสง
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๓๑

นางสาวชลธิชา สุขเลา
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๓๒

นางสาวชลธิรา อุณาวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๓๓

นางสาวชลลดา อุทธาพงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๓๔

นายชลสิทธิ

์

บุญเทียง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๓๕

นางสาวชลิตา หัสบุตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๓๖

นายชัยรัตน์ ลาจำนงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๓๗

นายชาตรี กรอกกระโทก
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๓๘

นายชิดชนก กุลวราธร
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๓๙

นายชิษณุพงศ์ วงษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๔๐

นางสาวชุติมณฑน์ สุภัททมงคล
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๔๑

นางสาวฐนิชา คงหินตัง

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๔๒

เด็กหญิงฐนิชา ไชยสีดา
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๔๓

นางสาวฐาณมาศ สุดตาชาติ
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๔๔

นางสาวฐิตินันท์ ธรรมธุระ
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๔๕

นางสาวฐิติพร แสงวิเศษ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๔๖

นางสาวฐิติยารักษ์ จำเนียรกูล
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๔๗

นางสาวณัชช์นรี บุตรฒิยากรัด
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๔๘

เด็กชายณัชภัทร คำน้อย
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๔๙

นางสาวณัฏฐณิชา แซมกระโทก
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๕๐

นายณัฐกมล พิกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๕๑

นางสาวณัฐชา รินนรา
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๕๒

นางสาวณัฐธยาน์ พลคำมาก
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๕๓

นางสาวณัฐธิดา ประสิทธิสุวรรณ์

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๕๔

นายณัฐพล โพธิชัย

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๕๕

นางสาวณัฐภัทร จันทร์อบ
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๕๖

นายณัฐภัทร สุดตาชาติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๕๗

นายณัฐภูมิ เสาเคหา
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๕๘

นางสาวณัฐิดา ก่ายกอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๕๙

นายดำรงค์ ไทยเจริญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๖๐

นายตนุภัทร จุลสม
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๖๑

นายทัศน์กร ทีรัก

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๖๒

นายทินกร สวงรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๖๓

นางสาวธนวรรณ ทองดวง
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๖๔

นายธนานนท์ เพ็ชชาย
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๖๕

นายธนาพร ลาดไธสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๖๖

นายธัชชัย ปานทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๖๗

นางสาวธัญญลักษณ์ แช่มรัมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๖๘

นางสาวธัญธิดา อุ่นพิกุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๖๙

นางสาวธัญพิชชา เล็งไธสง
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๗๐

นายธัญพิสิษฐ์ ผิวงาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๗๑

นางสาวธาวินี แสนรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๗๒

นางสาวธิฌาภรณ์ จิตดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๗๓

นางสาวธีรดา นาหนอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๗๔

นายธีระวุฒิ สังวาลย์รัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๗๕

นางสาวนงนภัส รุ่งไทยยินดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๗๖

นายนนทกร ศิริสอน
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๗๗

เด็กชายนพดล เตชะสา
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๗๘

นายนพรัตน์ เชิบรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๗๙

นางสาวนริศรา สุราฤทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๘๐

นางสาวนริศรา แสนตรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๘๑

นายนฤพล สาลีรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๘๒

นายนวพรรษ แสงสุระ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๘๓

นายนวภูมิ ศรีสุภาพ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๘๔

นางสาวนัฐชฎา บุญหว่าน
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๘๕

นางสาวนุสรา ถนอมเมือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๘๖

นางสาวนำตาล โตอ้อม
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๘๗

เด็กชายบวรทัต ปร๋อกระโทก
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๘๘

นางสาวบวรภัค เชียรรัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๘๙

นายบุญญฤทธิ

์

ปดไธสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๙๐

นางสาวบุษยมาส วิเศษสูงเนิน
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๙๑

นายปกรณ์ ดอกบุญนาค
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงปฏิมากร พลชุมแสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๙๓

นางสาวปฐมาวดี ชูติรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๙๔

นางสาวปภัสสร สีหาบุญลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๙๕

นางสาวประพิชญ์ญา วิริยะเสถียรพงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๙๖

นางสาวปรียนันท์ สันรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๙๗

เด็กชายปองพล อุดมพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๙๘

นางสาวปยธิดา ด่านนอก
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๒๙๙

นางสาวปยภรณ์ พิมพ์เชือ

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๐๐

นางสาวปยมาส สำเร็จดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๐๑

นางสาวปนแก้ว ตีบจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๐๒

นายพงศกร ไชยาแจ่ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๐๓

นายพงศทร นิสัยกล้า
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงพรรนิภา ชัยประเสริฐ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๐๕

นายพรินทร อุ่นวิเชียร
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๐๖

นายพลวัฒน์ สังฆทิพย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๐๗

นางสาวพลอยไพริล แถวไธสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๐๘

นางสาวพวงผกา บุญเหลือ
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๐๙

นางสาวพัชรารักษ์ เซรัมย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๑๐

นายพัทธนันท์ แก้วเจ๊ก
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๑๑

นางสาวพาทินธิดา เทือกมูล
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๑๒

นางสาวพิกุล มาลัยสวรรค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๑๓

นายพินิจ ไกรเพชร
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๑๔

นางสาวพิมพ์ลภัส พันธ์รัมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๑๕

นายพีรพัฒน์ ทุดปอ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๑๖

นางสาวพีรรัตน์ อุไรรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๑๗

นายพุทธพงษ์ ลาชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๑๘

นางสาวพุทธิชา เวียกไธสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๑๙

นางสาวภคอร โชติบุษยธร
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๒๐

นายภัทรพงค์ สูหา
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๒๑

นางสาวภัทรากรณ์ เศษรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๒๒

นายภาณุกร กรันทก
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๒๓

นายภาณุวัฒน์ สายคูณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๒๔

นางสาวภานุมาศ เชิญรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๒๕

นางสาวภาวดี เผือกพันธุ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๒๖

นางสาวภาวิกา กิงกระโทก

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๒๗

นายภาสกร ทีรัก

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๒๘

นายภูชิชญ์ กิงหว้ากลาง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๒๙

นางสาวภูริดา ทับพิลา
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๓๐

นางสาวภูสุดา ปาปะเก
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๓๑

นางสาวมีนดารัตน์ ศรีมุงคุณ
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๓๒

นายยุทธนา เกตุชาติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๓๓

นางสาวยุภาพร ผิวสะอาด
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๓๔

นายรณกฤต แสวงสุนทวี
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๓๕

นายรณชัย โนนพล

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๓๖

นางสาวรดาพร บ่อไทย
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๓๗

นายรัฐชัย แสนรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๓๘

นางสาวรัตติยา โกเทริปู
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๓๙

เด็กหญิงรัตนาวลี อุดหนองเลา
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๐ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๔๐

นางสาวรินรดา สดรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๔๑

นางสาวรุ่งนภัส ภูอาจดัน

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๔๒

นางสาวรุ่งนภา ใฮกันยา
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๔๓

นางสาวลักษมี สารารัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๔๔

นางสาวลูกนำ รับพร
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๔๕

นายวชิรวิทย์ สว่างศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๔๖

นางสาววชิราภรณ์ ตาทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๔๗

นายวทัญู ละมุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๔๘

เด็กหญิงวธิดา แสนลุน
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๔๙

นายวรทัต วรรณสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๕๐

นายวรพงษ์ สิบโท
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๕๑

นายวริทธิ

์

อภิรักษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๕๒

นางสาววสุธิดา วิลัยรัก
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๕๓

นายวัชรากร ศิลาเณร
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๕๔

นายวัชรินทร์ วิเศษสัตย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๕๕

นางสาววัชรี บัวบาน
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๕๖

นางสาววาสนา อุประ
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๕๗

นางสาววิกานดา วิจิตรดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๕๘

นายวิทยา ถนอมศิลป
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๕๙

นางสาววิลาวัณย์ ทดดอน
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๖๐

นายวิสิฐศักดิ

์

แคนสา
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๖๑

นางสาววิไลวรรณ กล่าวพิมาย
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๖๒

นางสาววิไลวรรณ พรมเรศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๖๓

นายวีรภัทร กองอรรถ
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๖๔

นางสาวศศิกานต์ เจียสันเทียะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๖๕

นางสาวศศิวิมล สูงรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๖๖

เด็กหญิงศิราณีย์ วงศ์จันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๖๗

นางสาวศิริลักษณ์ นิลสระคู
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๖๘

นางสาวศิริวิมล พรมวงค์
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๖๙

เด็กชายศิวกร โพธิไทรย์

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๗๐

นางสาวศุภัทราวัลย์ สมอออน
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๗๑

นายสมชาย ถุงกิง

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๗๒

นายสหรัฐ มีครไทย
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๗๓

นางสาวสิริประภา สนองผัน
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๗๔

นางสาวสุกัญญา ปลาดรัมย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๑ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๗๕

นางสาวสุกัญญา วงษ์รักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๗๖

นางสาวสุชาดา กันทา
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๗๗

นางสาวสุชาวดี หัตถี
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๗๘

นางสาวสุดา วิไลฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๗๙

นางสาวสุทธิดา เสนาวัฒน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๘๐

นางสาวสุนิสา จำเนียรกูล
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงสุปราณี แผลงสูงเนิน
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๘๒

นางสาวสุพรรณษา สงฆรินทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๘๓

นางสาวสุพรรษา ศรีตุ้มแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๘๔

นางสาวสุพัตรา ช่างทำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๘๕

นายสุภทัต จันทร์งาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๘๖

นางสาวสุภัชชา ยุดไธสง
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๘๗

นายสุภัทร สำรวมรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๘๘

นางสาวสุภาพร จำปามี
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๘๙

นางสาวสุภาภรณ์ ช่วยกระโทก
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๙๐

เด็กหญิงสุมาภรณ์ เตาะกระโทก

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๙๑

นางสาวสุมาลี พุดพิมาย
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๙๒

นางสาวสุรัตติยา ประเสริฐชาติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๙๓

นางสาวสุวรรณา วิเศษนคร
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๙๔

เด็กหญิงสุวรรณี เจริญสุข
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๙๕

นายอนุพล ครุธสุวรรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๙๖

นางสาวอภิสรา ศรีทัพไทย
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๙๗

นายอภิสิทธิ

์

ทำทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๙๘

นางสาวอมรรัตน์ ทองเขียว
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๓๙๙

นางสาวอรชพร เมยมงคล

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๐๐

นางสาวอรญา ตาทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๐๑

นางสาวอรหฤทัย ซึมรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๐๒

นางสาวอรอุมา สังทองรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๐๓

นางสาวอรอุมา เต็งผักแว่น
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๐๔

นางสาวอริสรา พันมณี
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๐๕

นางสาวอลิตตา จันทะนาข่า
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๐๖

เด็กหญิงอัญชลีพร เมืองงาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๐๗

นางสาวอัญญมณี ศรีเมืองแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๐๘

นางสาวอัสราพร ภาคพรม
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๐๙

นางสาวอาทิตยา วงค์น้อย
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๒ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๑๐

นางสาวอาทิตยา อุดมสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๑๑

นายอาทิตย์ เสทียนรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๑๒

นางสาวอารัตติยา พรมนาทม
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๑๓

นางสาวอิสรา สมภาร
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๑๔

นางสาวอิสรีนาฏ แถมจำเริญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๑๕

นางสาวอุมา สะเทิงรัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๑๖

นายเกียรติศักดิ

์

ชาภักดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๑๗

นางสาวเครือวัลย์ วนไธสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๑๘

นายเจริญ จันทร์มณี
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๑๙

นางสาวเบญจาภา ศุภพันธุ์มณี
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๒๐

นางสาวเปรมกมล เล็งสี
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๒๑

นางสาวเมธาวี เพียขันทา

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๒๒

นายเอกรินทร์ วิเศษสัตย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๒๓

นางสาวโสรญา วงศ์อนุ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๒๔

นางสาวโอนีน ศิริป
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๒๕

นายไวทยานนท์ วิโสรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๒๖

เด็กหญิงกิติยา แหนงวงศ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกะทิง วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ สีหะวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะทิง วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๒๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ กลินดอกแก้ว

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะทิง วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๒๙

เด็กชายวัชรพงศ์ ทูลฉลอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะทิง วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงอริศรา นาคหมืนไวย์

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะทิง วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ งึดเกาะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกะทิง วัดกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงกาญจนา แสงทะรา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงกุลธิดา ทองไสว
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๓๔

เด็กหญิงจันทราทิพย์ มุ่งดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๓๕

เด็กชายชัยวัฒน์ อินตา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๓๖

เด็กชายฐิติกร เสียงดัง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๓๗

เด็กชายณัฐดนัย พัฒนะสาร
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๓๘

เด็กชายธงไชย ไตรศร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๓๙

เด็กชายธนธรณ์ ยินดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๔๐

เด็กชายธวัชชัย ไพเราะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๔๑

เด็กชายนพณัฐ ลิสือ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๔๒

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ สำราญรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๔๓

เด็กชายปารุตย์ ขันอาสา
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงพรนภา หมืนสวัสดิ

่ ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ปญญาวงศ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงภิชญนันท์ สีแดงกำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงแดง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา ขำเจริญวงศ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๔๙

เด็กหญิงอพิญญา วัฒนะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๕๐

เด็กชายอภิวิชญ์ เนินกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๕๑

เด็กชายก้องภพ ทูลฉลอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ เครือพิมาย
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๕๓

เด็กหญิงประติพา ผ่องใส
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๕๔

เด็กหญิงพรนภาลัย ใจตรง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๕๕

เด็กหญิงลำใย เจาะสีดา
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๕๖

เด็กชายศุภชัย บุราตา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๕๗

เด็กชายอนุกูล ยางนอก
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงกฤษติยา ติคำรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๕๙

เด็กชายจักรภพ ผูกธรรม
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงณัฏฐยภรณ์ ติดตารัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๖๑

เด็กชายณัฐพล วรรณกิจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงณัฐริกา ลุนจันทา
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงศศิกานต์ วงค์ชำนาญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงศศิธร ชลอชน
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๖๕
เด็กหญิงสมปรารถนา

สัพเนตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงเวทิชา สทุมรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงกิตติมา รักหินลาด
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๖๘

เด็กชายจิณณวัตร ไทยลือนาม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๖๙

เด็กชายธนพล เครือทองจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๗๐

เด็กชายนัทธพล ผุยอุทา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงปภาดา สนิทรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๗๒

เด็กชายพีรวัส มะกอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๗๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มะโครัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงสิรินทรา ขันอาสา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๗๕

เด็กหญิงสุกัญญา แขวงกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงสุพัฒตรา หาญประโคน
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงอลิศรา มีสำโรง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๗๘

เด็กชายอัครพล สำรวมรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๗๙

เด็กชายเกรียงไกร หอมดวงสี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สอืนรัมย์

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๘๑

เด็กชายกิตติกวิน สานสีรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๘๒

เด็กชายกิติกร บริบูรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๘๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มละครบุรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๘๔

เด็กชายณัฐพงศ์ อินทรมะดัน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๘๕

เด็กชายธนากร พิศภิรมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๘๖

เด็กชายธีร์ธวัช สุขรี

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๘๗

เด็กชายภานุวัฒน์ สาทนรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๘๘

เด็กชายภูริพัฒน์ เงินเลียง

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๘๙

เด็กชายรณพร รักหินลาด
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงสิริภา ชลอชน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๙๑

เด็กหญิงสุนิสา ภูมิไธสง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงอนัญญา บึงจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๙๓

เด็กชายอัครพล นาคสูงเนิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๙๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มุ่งดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๙๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ จันทร์สิงห์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๙๖

เด็กชายจิระพงศ์ สะรวนรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๙๗

เด็กชายชาญวิทย์ โสตะพราหมณ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แดงม่วง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๔๙๙

เด็กชายธงไทย ปาสาจัง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๐๐

เด็กชายธิปไตย แม่นมัน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๐๑

เด็กชายยศกร สำราญรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๐๒

เด็กชายสมพงศ์ ศรีจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงสุภาวิดา สินธุรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๐๔

เด็กชายอนุชา ศรีมะเริง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๐๕

เด็กชายอภิวิชญ์ หรบรรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๐๖

เด็กชายอิทธิ สีพูน
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๐๗

เด็กหญิงเจนจิรา สาลีรัมย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๐๘

เด็กชายกนกพล ชืนในจิตร

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงกมลพรรณ วงศ์งาม
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๑๐

เด็กหญิงกัญญาภัทร สนิทรัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๑๑

เด็กหญิงจิตรานันท์ อันทวงค์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงชญาดา บุญมาก
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๑๓

เด็กชายชวิศ สังข์ทองรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๑๔

เด็กชายชัชชัย ทรัพย์ชุมพวง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๑๕

เด็กชายณัฐพล ตลาดเงิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๑๖

เด็กหญิงนภัสสร ศรีวะรมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๑๗

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สร้างชาติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๑๘

เด็กหญิงพิมพา เขตประทุม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๑๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ คำพิมูล
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๒๐

เด็กหญิงสายนำ สาลีรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๒๑

เด็กชายชินราช รูขะจี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๒๒

เด็กหญิงสุภาวิดา บำรุงกลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๒๓

เด็กชายเจนณรงศ์ ลาชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา วัดชัยมงคล  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๒๔

เด็กชายจิรพัส มกราคม
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๒๕

เด็กชายณัฐพล เครือพิมาย
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นาทิพย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๒๗

เด็กหญิงทิวาพร เข็มขัด
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๒๘

เด็กหญิงธนพร ปกกาเวสุข
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๒๙

เด็กชายธีรภัทร เจตนาวิไลย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๓๐

เด็กหญิงพิสชา แก้วนิล
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ประทุมโม
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๓๒

เด็กหญิงวนิดา อุ่นทรัพย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๓๓

เด็กชายศรายุธ ฮาสูงเนิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๓๔

เด็กชายศาสตราวุธ เจือทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๓๕

เด็กหญิงสุชาวดี รัชนี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๓๖

เด็กหญิงสุภาวดี ผมทำ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงอนันตญา แดนราศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๓๘

เด็กชายโชคอนันต์ ปะนามะกา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๓๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

ฉิมพินิจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงชมพูนิกข์ ปดสำราญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๔๑

เด็กชายธนกฤต ช่างทำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๔๒

เด็กชายธีรภัทร ดรดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๔๓

เด็กหญิงนพรัตน์ คำทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๔๔

เด็กชายวรฤทธิ

์

ช่วยกระโทก
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๔๕

เด็กชายวสุพล อุทัยคราม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๔๖

เด็กหญิงศรุตา นาทิพย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๔๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ รักกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๔๘

เด็กหญิงสวิชญา วงค์สง่า
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๔๙

เด็กชายสหภพ สุวรรณแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงสิริกัลญา แสนลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๕๑

เด็กชายหนึงตะวัน

่

เชิงหอม
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๕๒

เด็กหญิงอภินทร์พร พรมยารีย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๕๓

เด็กชายอาทิตย์ กุลโพนเมือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ก้อนสินธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๕๕

เด็กหญิงนวพรรณ สินธุรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๕๖

เด็กชายปรมัตถ์ เกียวพันธ์

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๕๗

เด็กชายพงศ์พีระ สุโรรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๕๘

เด็กชายพัชรพล มาตย์นอก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๕๙

เด็กชายภูริภัทร อิมใจ

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๖๐

เด็กชายวรวุฒิ วรจักร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๖๑

เด็กหญิงวันวิสา พูลวันดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๖๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ เงาไพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๖๓

เด็กชายสรยุทธ์ วิชาสี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๖๔

เด็กชายเดชพนต์ สีสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๖๕

เด็กชายธนกฤต รักษาศิลป
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๖๖

เด็กชายฝน แก้วเกิด

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๖๗

เด็กหญิงสายฝน เครืองทิพย์

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ บำรุงรัฐ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๖๙

เด็กชายเข็มทัต ชินสอน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๗๐

เด็กชายปยวัฒน์ ทุมกิง

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกล่าม วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๗๑

เด็กชายพนธกร ปะบุญมี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกล่าม วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๗๒

เด็กหญิงวรษา กล้าหาญ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกล่าม วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๗๓

เด็กชายวัชรกร ดงกันจ่า
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกล่าม วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๗๔

เด็กชายวิชยุตม์ เทียงปา

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกล่าม วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงปราถนา ราอี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกล่าม วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๗๖

เด็กหญิงพัชรพร จันยา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกล่าม วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๗๗

เด็กชายพัชรพล ศรีแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกล่าม วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงมณฑิตา กอนไธสง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกล่าม วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๗๙

เด็กชายรัฐชาตร์ บุญคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกล่าม วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๘๐

เด็กชายสุทิวัส แปนนางรอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกล่าม วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๘๑

เด็กชายอัฐพล ยิงรัมย์

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกล่าม วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงฎิมากานต์ นนจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกล่าม วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงกนกพร หารคำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๘๔

เด็กชายกิตติกร กิติสกลธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงกุลนิดา ดีต่อ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๘๖

เด็กชายก้องภพ จุ่นมีวงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๘๗

เด็กชายชาญณรงค์ เสนารินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๘๘

เด็กหญิงณัฐชยา เลือกไธสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๘๙

เด็กชายธวัชชัย สมุติรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงธิญาดา สะรารัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๙๑

เด็กชายนวัตกรณ์ เจียมทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงปาริชาติ จันทมาตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๙๓

เด็กชายพรเทวา กลันแย้ม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๙๔

เด็กชายภาณุพงศ์ อรุณรัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๙๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ มุลจุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๙๖

เด็กหญิงมยุรฉัตร เต็มดวง
๑๒/๐๗/๒๕๕๙

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๙๗

เด็กชายวิเชียร แสงรุ่งสว่าง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๙๘

เด็กชายวุฒิชัย เหลือกลาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๕๙๙

เด็กหญิงศิริมล สมรรัมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๐๐

เด็กหญิงสมฤดี ศรีรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๐๑

เด็กหญิงสาวิณี หล่าคำสอน
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๐๒

เด็กหญิงสิริกานต์ โคตะมะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๐๓

เด็กหญิงสุภาพร เวียงแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๐๔

เด็กชายอดิเทพ เข็มโคต
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๐๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ริบแจ่ม
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๐๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สะเทิงรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๐๗

เด็กชายเจษฎา พรรณา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๐๘

เด็กหญิงโสภิดา เกษมรักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๐๙

เด็กชายกฤษฎา อ้วนผุย
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๑๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา ปนศิริ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๑๑

เด็กชายจักรกราช สมุติรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๑๒

เด็กชายจีรวัฒน์ สอ้อนกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๑๓

เด็กชายชัยธวัช มุ่งดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๑๔

เด็กชายฐิติพงศ์ มีเทียน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงณัฐิญาภรณ์ มุ่งดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๑๖

เด็กชายทวัชชัย จันทร์สีชา
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๑๗

เด็กชายนรวีร์ บุ้งทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๑๘

เด็กชายนัทธพงศ์ ปูนกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๑๙

เด็กชายนาวี มณีศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๒๐

เด็กชายพิชัย แก้วบุญพะเนา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๒๑

เด็กชายศราวุฒิ ศรีเขียว
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๒๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

วิไลฤทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๒๓

เด็กหญิงสุวรรณนิศา จันทร์สมุท
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๒๔

เด็กชายกรรณสูติ อยู่ดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๒๕

เด็กหญิงจารุมน บุญเติม
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สีดาว
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๒๗

นางสาวปริชาติ โคตะยะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๒๘

เด็กชายพีรพล มาธิมัง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๒๙

เด็กชายวุฒินันท์ เสริมสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๓๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ เสริมสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๓๑

เด็กชายศราวุธ วงศ์งาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตูบช้าง วัดตูบช้าง  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๓๒

เด็กหญิงกมลชนก แสนบุดดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๓๓

เด็กหญิงกัลยาณี ศรแสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงณิชนันทน์ จันทร์สอาด
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๓๕

เด็กชายธงชัย นาคจู
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๓๖

เด็กชายธนพล เลไธสง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๓๗

เด็กชายนฤเดช กิงแก้ว

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๓๘

เด็กชายภูดิศ ทุมโคตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๓๙

เด็กชายสังสิทธิ

์

สีทา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๔๐

เด็กชายสุพจน์ ประธาน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๔๑

เด็กชายกิตติภณ พิมโพธิกาง

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๔๒

เด็กชายสุวิทย์ ธรรมธุระ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงขวัญหทัย ค้ากลาง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๔๔

เด็กชายจักรภัทร นิลศิริ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๔๕

เด็กชายสิรดนัย เจติยสุวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๔๖

เด็กชายชินวัฒน์ สืบสุนทร
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เหนือจันดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงนงนภัส ชินวงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๔๙

เด็กหญิงปนัดดา ช่างเกวียน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงปทมา ปกโคทานัง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๕๑

เด็กชายวัชระพล ไชยพรม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงอรวี บัวลอย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๕๓

เด็กหญิงทองสา ประกุนนัน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๕๔

เด็กชายนรินทร์ ปมเปยม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๙ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงพนิตนาฏ นนทะดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๕๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มีแย้มภักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๕๗

เด็กชายณัฐพล เฉิดกระโทก
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๕๘

เด็กชายพงศกร สิทธิรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๕๙

เด็กหญิงภัคจิรา คุชิตา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๖๐

เด็กหญิงรสสุคนธ์ หมืนหาวงศ์

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงสิริขวัญ ทองทา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงกมลนัทธ์ ชะนะค้า
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๖๓

เด็กหญิงกันติชา ก้อนจันทึก
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๖๔

เด็กชายคุณวุฒิ บงแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๖๕

เด็กชายจักรพันธ์ แดนดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงชญานี พันธุ์สุวรรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงปาริชาติ ชืนเมือง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๖๘

เด็กหญิงพรไพลิน พันธุ์สุวรรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๖๙

เด็กหญิงสุภัสสรา ดวงศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๗๐

เด็กหญิงเมธิตา ซิรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๗๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

สีพูน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๗๒

เด็กชายจักรภัทร ทองเจริญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๗๓

เด็กชายธราเทพ สุขเกิด
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๗๔

เด็กชายนันทวัฒน์ แดนดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดบ้านหนองไฮ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๗๕

เด็กหญิงกฤติมา โสนาค
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๗๖

เด็กหญิงณฐิตา บัวหอม
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๗๗

เด็กชายณัฐภัทร นาคสูงเนิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๗๘

เด็กหญิงพรทิพย์ การเพียน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๗๙

เด็กชายพรพิชิต สมุติรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงสุชัญญา เขือนคำ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๘๑

เด็กชายสุรเดช แซ่ฟาน
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๘๒

เด็กหญิงอภิญญา บัวหนอง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๘๓

เด็กหญิงแสงทิพย์ โพธิแส

์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๘๔

เด็กชายกนกพล สุภวิเศษ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๘๕

เด็กชายณัฐภูมิ พงษ์สีดา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๘๖

เด็กชายนพนันท์ ปองไธสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๘๗

เด็กหญิงนัฐรัตน์ เลิศนา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๘๘

เด็กชายพีรศักดิ

์

ฤกษ์ศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๘๙

เด็กหญิงวนิชชา สิทธิชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๙๐

เด็กชายสิทธิชัย ศิริรวง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๙๑

เด็กชายอนุกูล ทำโยธา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงเมธาภรณ์ จรรยา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๙๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ตาทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงณัฐฐาพร ดีต่อ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงธนิดา ทิพย์สงคราม
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๙๖

เด็กชายนนทกานต์ รสหอม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงปรางทิพย์ สุขวิเศษ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๙๘

เด็กชายอนุวัฒน์ โชยรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๖๙๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ยินดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๐๐

เด็กหญิงเปรมมิกา ฐานบำรุง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๐๑

เด็กหญิงกรรณิกา ทราบรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงณัฐมล พรมจันทรา
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๐๓

เด็กชายบุริศร์ พูนหนองแวง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๐๔

เด็กหญิงปณิดา จันทร์สอน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๐๕

เด็กชายภรัณยู จันลาด
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงมุธิตรา ผาสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๐๗

เด็กหญิงสิรินญา ศาลาแดง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงอทิตยา เชือทุม

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๐๙

เด็กชายอนันต์ วรรณกิจ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๑๐

เด็กหญิงกาญจนา ศาลาแดง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๑๑

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ลิอ่อนรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๑๒

เด็กหญิงชนันญา ทรงศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อัคราช
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๑๔

เด็กชายชูศักดิ

์

มะลิเลิศ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๑๕

เด็กชายธนากร ภักพวง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๑๖

เด็กชายธนากร สมบุญจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงพนิดา หางนาค
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๑๘

เด็กชายภูชิต ดำนิล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๑๙

เด็กหญิงมณีกานต์ เสทียนรัมย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๒๐

เด็กหญิงยุพากร ดอกไม้
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๒๑

เด็กหญิงวรรณภา เลียมไธสง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๒๒

เด็กหญิงศริญญา สอนหลง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๒๓

เด็กหญิงศิรินภา บุญเกิด
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๒๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เขียวไธสง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๑ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๒๕

เด็กชายศุภชัย วงษ์นอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา มานิช
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๒๗

เด็กหญิงสุชานุช วงละคร
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขำวงค์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๒๙

เด็กชายสุทธิพล เสียดกำปง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๓๐

เด็กหญิงสุภาวรรณ สมุติรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๓๑

เด็กหญิงสุรารักษ์ สมุติรัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๓๒

เด็กหญิงอรอุมา ชาติรัมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๓๓

เด็กชายอัครพล พรไชย

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๓๔

เด็กชายเกริกชัย ท่าดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๓๕

เด็กชายเมธา สุขหนา
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๓๖

เด็กชายชินวัตร รอดไธสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๓๗

เด็กชายชิโนรส สืบทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๓๘

เด็กชายทรงพูล ถาวร
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๓๙

เด็กหญิงปนัดดา กองดวง
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๔๐

เด็กหญิงรัชณีพร เสทิงรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๔๑

เด็กหญิงลักษ์คณา ศาลาแดง
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๔๒

เด็กหญิงวรรณภา หารสุด
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๔๓

เด็กหญิงวราศิณี พิมพ์โคตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๔๔

เด็กชายวสันต์ ล่ามจันทึก
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๔๕

เด็กชายวะษิณ พรมลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๔๖

เด็กชายวายุ เวหน

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๔๗

เด็กชายศราวุธ อ้นไธสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๔๘

เด็กชายศุภมงคล กินบูราณ

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๔๙

เด็กหญิงสุธิดา วงษ์นอก
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๕๐

เด็กชายสุวัธ กุเลารัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๕๑

เด็กชายอนิรุตย์ นาแพง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๕๒

เด็กหญิงอัจจิมา สิงหะไชย
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๕๓

เด็กชายเทพธนิต ศรีภูมิเดิม
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๕๔

นายอภิเชษฐ์ สิริสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๕๕

เด็กชายชัยฤทธิ

์

แซมรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงฐิติมาพร พวงทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ฟอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๕๘

เด็กชายธงชัย ตาดวง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๕๙

เด็กชายธนกฤต ตะครรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๖๐

เด็กชายธนพล พรรณา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๖๑

เด็กชายธีรภัทร ฦาชา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงปยะวรรณ ประโลมรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงพรรณจิตร ชอนรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงพิมพรรณ สมสายผล
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๖๕

เด็กชายภาคิน พวงทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงล้อมดาว สุมณฑา
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๖๗

เด็กชายวชิระ อินทะดก
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๖๘

เด็กหญิงวินัดดา พรมมาลา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๖๙

เด็กหญิงวิระดา พันธ์ประภา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๗๐

เด็กหญิงสิริกาญจ์ เถลิงผล
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ ครองไธสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๗๒

เด็กหญิงอนิสา ไยอิม

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๗๓

เด็กชายอนุชิต กายชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงอาภัสรา ศรีบุญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๗๕

เด็กชายเจตนิพัทธ์ อุดแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๗๖

เด็กชายแสงสุรี ทราบรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๗๗

เด็กชายพลอธิป บัวแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดบุตาริดวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๗๘

เด็กชายจักรภัทร อินเถือนพะเนา

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดบุพพาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๗๙

เด็กชายจิรภัทร วรรณกิจ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดบุพพาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๘๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ครองไธสง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดบุพพาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๘๑

เด็กชายนนทกร เปลียนไธสง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดบุพพาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๘๒

เด็กหญิงปญญาพร จรรยา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดบุพพาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๘๓

เด็กหญิงปญญาพร เพ็งพิศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดบุพพาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๘๔

เด็กหญิงภควดี น้อยบัวทิพย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดบุพพาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๘๕

เด็กชายรัฐกิจ ศิวะกานต์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดบุพพาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๘๖

เด็กชายวัชรากร ดอนดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดบุพพาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๘๗

เด็กชายวัชริศ สนวนรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดบุพพาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๘๘

เด็กชายสมประสงค์ มงคลยุทธ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดบุพพาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๘๙

เด็กชายสรศักดิ

์

แสงแดง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดบุพพาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๙๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วรรณกิจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดบุพพาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๙๑

เด็กหญิงชลธิชา แก้วสีนวล
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนวน วัดมงคลนิมิตร  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๙๒

เด็กหญิงญาณิศา เสมาเพชร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน วัดมงคลนิมิตร  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๙๓

เด็กชายณัฐชนน เผ่าเพ็ง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนวน วัดมงคลนิมิตร  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๙๔

เด็กชายณัฐภูมิ สะลวนรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน วัดมงคลนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๙๕

เด็กชายนนทกร จิตไธสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน วัดมงคลนิมิตร  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงนภาพร คำสนวน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน วัดมงคลนิมิตร  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๙๗

เด็กชายรณรต โชยรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน วัดมงคลนิมิตร  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๙๘

เด็กชายศุภพล กันขุนทด
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนวน วัดมงคลนิมิตร  

บร ๔๔๕๙/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงดาวนภา สารสีรัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน วัดมงคลนิมิตร  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๐๐

เด็กชายทศพร สิมรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน วัดมงคลนิมิตร  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร เจริญรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๐๒

เด็กหญิงกิตติกา สวิงรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๐๓

เด็กหญิงจิรัชญา โพธิกลาง

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๐๔

เด็กหญิงณัฐชา ชุมภูกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๐๕

เด็กชายธวัชชัย เจริญรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๐๖

เด็กชายนฤเบศว์ อุทิตะสาร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๐๗

เด็กชายนลธวัช จิตต์พิมาย
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๐๘

เด็กหญิงประภัสสร สำเริงรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๐๙

เด็กชายผดุงเกียรติ ชัยศร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๑๐

เด็กหญิงพิชญา จุลมุสิก
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๑๑

เด็กหญิงภรณ์ฐิตา สวัสดิเวคิน

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๑๒

เด็กชายวรวุฒิ ปะนามะกา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๑๓

เด็กหญิงวรัญญา ดอกสะบา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๑๔

เด็กชายวิทยา วัฒนะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๑๕

เด็กหญิงศิรดา ผลดิลก
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๑๖

เด็กชายอนุภัทร ดีบ้านโสก
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๑๗

เด็กชายอิสระ โพธินาม

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๑๘

เด็กชายวีระพงษ์ สัพเนตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๑๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธรรมธุระ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

วัดสระขีตุ่น

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๒๐

เด็กชายดนุชา แตงไทย
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

วัดสระขีตุ่น

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๒๑

เด็กชายทัศพร สังขกร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

วัดสระขีตุ่น

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๒๒

เด็กหญิงขนิษฐา บุญสูงเนิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๒๓

เด็กชายคุณานนท์ สมร่าง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๒๔

เด็กหญิงจิราวรรณ พิศพล
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๒๕

เด็กชายจีระศักดิ

์

บุราสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๒๖

เด็กหญิงทิฆัมพร ไก่เครือง

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๒๗

เด็กชายธนิกกุล บัวชา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๒๘

เด็กหญิงนุชนาฏ ยศกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๒๙

เด็กชายเตโชว์ ปพิมพ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๓๐

เด็กหญิงโสภา แซ่จิว
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๓๑

เด็กหญิงนำฝน เลือนไธสง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๓๒

เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๓๓

เด็กชายชาญวุฒิ ติดตารัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๓๔

เด็กชายทรงพล การดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๓๕

เด็กชายธาราดล แก้วหานาท
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๓๖

เด็กชายนิวัฒน์ เชาว์ประโคน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๓๗

เด็กหญิงรุ้งฟา จันสนิท
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูมหวาน วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๓๘

เด็กหญิงทิพานัน โสตะภักดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงธนวรรณ อาษาภักดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๔๐

เด็กชายนพณัฐ ดำสนวน
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๔๑

เด็กหญิงปฐมาวดี ตลาดเงิน
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๔๒
เด็กหญิงพกุลกาญจน์ บุญเหลือ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๔๓

เด็กหญิงพิชญาภา อารี
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๔๔

เด็กชายภูมินทร์ กงกาหน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงรัฐวรรณ เครือพิมาย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๔๖

เด็กหญิงศุภิสรา ดอนสถิตย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๔๗

เด็กชายสนธยา มานะดี
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๔๘

เด็กชายสรายุทธ มุ่งดี
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๔๙

เด็กชายณัฐพล โพธิวิเศษ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๕๐

เด็กชายธนากร โพธิสีดี

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๕๑

เด็กชายธนโชติ ชนะพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๕๒

เด็กชายธีระพงษ์ เจริญสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๕๓

เด็กชายปฐมพร สาทิพจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงปนัดดา โพธิวิเศษ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงพรปวีณ์ ลงลายชาติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๕๖

เด็กชายภัคพล โพธิวิเศษ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๕๗

เด็กชายวรพล เส็งนา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงวารุณี บุญเหลือ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๕๙

เด็กชายศราวุธ คณะรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๖๐

เด็กชายศุภณัฐ ใจกล้า
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สำเร็จรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๖๒

เด็กหญิงกาญจนา ผ่องใส
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงขวัญเรือน แผ่นภูงา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๖๔

เด็กหญิงจิราพร นิลศิริ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๖๕

เด็กชายจิรายุ มุ่งดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๖๖

เด็กหญิงชลิตา พิลึกนา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๖๗

เด็กหญิงณัฐลฎา สำเร็จรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงบุษศรินทร์ ทองสาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๖๙

2พรทิวา สหัสรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๗๐

เด็กชายยิงเกียรติ

่

บูรณะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงศรัณยา มุ่งดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๗๒

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ชูรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๗๓

เด็กหญิงสุภัทสร รอบคอบ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๗๔

เด็กหญิงอนงค์พร บุญรอด
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๗๕

เด็กชายอรรถชัย หาสูง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๗๖

เด็กชายอรัญชัย สามุติรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๗๗

เด็กชายอิทธิพร ตองติรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๗๘

เด็กหญิงเกวลิน สามุติรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๗๙

เด็กชายเจษฎา ปายนอก
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๘๐

เด็กชายไกรวิน ชมเชย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๘๑

เด็กชายณรงค์เดช มุ่งดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๘๒

เด็กชายปฏิภาณ มุ่งดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๘๓

เด็กชายวรเชษฐ์ คำแพงราช
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๘๔

เด็กชายศรัณย์ภัทร แสนหิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๘๕

เด็กหญิงสุดาพร วรรทะมาศ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ปายนอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ มุ่งดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๘๘

นายอานนท์ แขกทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาศรีนวล วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๘๙

เด็กชายคชสาร ลาภเลิศ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๙๐

เด็กชายธงชัย พวงบุรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงนับดาว เสริมแสง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๙๒

เด็กชายยุทธนา มุ่งดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๙๓

เด็กหญิงวรัญญา สิวิเส็ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๙๔

เด็กชายศรศักดิ

์

เสาวพันธุ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงศิโรธร ศุภเลิศ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๙๖

เด็กหญิงสุชาวดี วรรณกิจ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๙๗

เด็กชายอิทธิพล ศิริพรทุม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๙๘

เด็กชายธนโชติ ช่างทองคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๘๙๙

เด็กชายภาณุมาศ เครือเทพ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

วัดสว่างบุโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๖ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๐๐

เด็กชายรพีภัทร นาลาด
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๐๑

เด็กชายวชิรวิทย์ เทอจันทึก
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๐๒

เด็กชายสิรวิชญ์ ไตรศร
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๐๓

เด็กหญิงสุพิชญา สุเรณรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงพัตรพิมล ศุภเลิศ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงภาณิกา งิวไธสง

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

วัดสว่างบุโพธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๐๖

เด็กชายกฤตพจน์ ชลภูมิ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา วัดสว่างอารมย์  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๐๗

เด็กหญิงปาริชาต อินทนัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา วัดสว่างอารมย์  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๐๘

เด็กชายพงศภัค เลิศนาดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา วัดสว่างอารมย์  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ ทัดจะโปะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา วัดสว่างอารมย์  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๑๐

เด็กหญิงวิลาศิณี อาจทวีคูณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา วัดสว่างอารมย์  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๑๑

เด็กชายศิรพัฒน์ นาทิพย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา วัดสว่างอารมย์  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๑๒

เด็กชายพงศกร สิงห์คำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๑๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สะภู
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๑๔

เด็กชายสิรภพ หอมสะอาด
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๑๕

เด็กหญิงอินทิรา สมร่าง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๑๖

เด็กชายกิตติพงศ์ แซ่ฉัว

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๑๗

เด็กชายคงกระพัน อ้นไธสง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงปาลิตา แก้วกล้า
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๑๙

เด็กชายระพีภัทร พิมพาชาติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๒๐

เด็กชายวชิรพันธุ์ ยุ่งประโคน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๒๑

เด็กชายวีรวัฒน์ ตะยุนรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๒๒

เด็กชายสิทธิพล แก้วกล้า
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วิไลฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีบุรินทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๒๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ขาเหล็ก
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๒๖

เด็กชายธีรโชติ สีวิเส็ง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๒๗

เด็กชายปฏิภัทร สายสุวรรณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๒๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ บุญอำนวย
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๒๙

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

คำสนวน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงวรนุช พนมวัน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๓๑

เด็กหญิงวิชุดา ผาสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๓๒

เด็กชายสิทธินนท์ สีหาบุตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๓๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ ซาวงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๓๔

เด็กหญิงสุธาสินี นุประโคน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงอัจฉรียา วิเศษเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า วัดหนองเก้าข่า  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๓๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๓๗

เด็กหญิงกันติชา ศรีสุขกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๓๘

เด็กหญิงคัทลียา จงรักกลาง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๓๙

เด็กหญิงจิดาภา บุรีรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๔๐

เด็กหญิงชนาพร แก้วศรีนวล
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๔๑

เด็กหญิงณัฐพร ชาลีศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๔๒

เด็กชายธวัชชัย วรรณกิจ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๔๓

เด็กหญิงธันยพร หาดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๔๔

เด็กหญิงนันทกานต์ ไม้กระโทก
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๔๕

เด็กชายนิพิฐ์พงษ์ ตะยุนรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๔๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ ศรีศิลป
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๔๗

เด็กหญิงปภัสสร แสงแดง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงพรรณราย รัตนดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๔๙

เด็กหญิงวรนุช รักษาทรัพย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงศิริกัญญา ตองติรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๕๑

เด็กหญิงสิริยากร เกิดสันเทียะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๕๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญเทียง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๕๓

เด็กหญิงสุภาวิดา เสสา
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๕๔

เด็กชายอาทิตย์ แก้วโกย
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๕๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ พรทรัพย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๕๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ เข็มมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๕๗

เด็กชายนิราศ พลคำแหง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๕๘

เด็กชายประพันธ์ บุญเทียง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๕๙

เด็กชายพีรพล ทบศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๖๐

เด็กชายวรวุฒิ แสงแดง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๖๑

เด็กชายวุฒิชัย สอนฤทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๖๒

เด็กชายศิริพงษ์ ประทุมศิริ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๖๓

เด็กชายสัญญา ศาลาแดง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๖๔

เด็กหญิงเก็จมณี ทองผ่อง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๖๕

เด็กหญิงโสรญา สอนเรือง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๖๖

เด็กชายจักรภพ หินอ่อน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๖๗

เด็กชายธีรพงษ์ สังข์โกมล
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๖๘

เด็กชายนันทกร แตบไธสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๖๙

เด็กหญิงปราณี มณีวงศ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงพิมพ์ภาดา มูลทรัพย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๗๑

เด็กหญิงวรัญญา ซอกรัมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๗๒

เด็กชายวีระชัย จุ้ยสกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๗๓

เด็กหญิงสุณิสา ชนชนะกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๗๔

เด็กหญิงอวัสดา สุทธิ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๗๕

เด็กชายธีรภัทร แปลนดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๗๖

เด็กหญิงปนัดดา อินทะดก
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๗๗

เด็กชายพินิชพล สุภาสอน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๗๘

เด็กชายรพีภัทร จำปาสอน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๗๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ ประคองสุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๘๐

เด็กชายวชิร สังวาลรัมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๘๑

เด็กหญิงสหฤทัย สีสุรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๘๒

เด็กหญิงสาธิตา เชิดกลาง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๘๓

เด็กชายสิงห์หา กุตาวัน
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๘๔

เด็กหญิงสุวรรณา ประมูลสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๘๕

เด็กหญิงอรวรรณ จันทะสอน
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๘๖

เด็กหญิงเกวลิน ซือรัมย์

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๘๗

เด็กชายเตชสิทธิ

์

คงวุฒิ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๘๘

เด็กชายจามิน สกิจรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๘๙

เด็กชายนันทวัฒน์ เครืองคำ

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๙๐

เด็กหญิงวิมล ตัวอย่าง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๙๑

เด็กหญิงเพชรรัตน์ อำไพพันธุ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๙๒

เด็กชายกิตตินันท์ แกล้วกล้า
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๙๓

เด็กชายจิณณวัตร ละครจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์ พัฒตังโม
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๙๕

เด็กชายธีรภัทร์ แซมรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๙๖

เด็กหญิงนภัสสร คำประไพ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๙๗

เด็กชายปรีชา ดารุสรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๙๘

เด็กหญิงพิกุลทอง หลักงาม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงภานุมาศ สุขรัตน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๐๐

เด็กหญิงรัชนก พวงศิริ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๐๑

เด็กชายวรวุฒิ นิลกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๐๒

เด็กชายวิฑูรย์ หงส์งามวงศ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๐๓

เด็กชายศิรศักดิ

์

เผือกสงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๐๔

เด็กชายสมจิต ละครจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๐๕

เด็กชายสุดท้าย กุระกนก
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สะเทิงรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๐๗

เด็กหญิงสุพรรษา บุญประคองวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๐๘

เด็กชายสุพัฒน์ พิมเสนา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงสุภัทรา หัตถดล
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๑๐

เด็กชายอนุชิต จันทร์งาม
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๑๑

เด็กชายอภิวัฒน์ พรมกล้า
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๑๒

เด็กชายอัสนี มาโยธา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๑๓

เด็กชายธนากร จงพิมาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๑๔

เด็กชายธนากร ใจแน่น

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงนัฐพร สุทธิประเสริฐ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๑๖

เด็กชายลัคกี

้

เทอไฮด์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๑๗

นายสกล กลีบไธสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๑๘

เด็กหญิงสุชาวดี สว่างจิตต์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๑๙

เด็กชายสุรพล นามพิลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๒๐

เด็กชายเจตษฏา สายหล้า
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๒๑

เด็กชายเติมพงษ์ แซกรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๒๒

เด็กชายไกรสร พวงเพชร
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๒๓

เด็กหญิงไพลิน บัวพันธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๒๔

เด็กชายนราธิป เทียมมวย
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๒๕

เด็กหญิงปทิตตา กาไธสงค์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๒๖

เด็กหญิงภัทรภา ภัทรงพงศ์พานิช
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๒๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ กลีบไธสง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๒๘

เด็กหญิงสุทธิดา ใสหล้า
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๒๙

เด็กชายสุริยะ ไกรสรพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๓๐

เด็กหญิงอรณิชา กัณฑาบูรณ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๓๑

เด็กหญิงอารยา มะหงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๓๒

เด็กหญิงแพรวา อุดมรัก
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๓๓

เด็กชายกิตติธัช กลินปน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๓๔

เด็กหญิงจรรยพร กลีบไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๓๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เรือนเงิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๓๖

เด็กชายธนกร โพธิไทร

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๓๗

เด็กชายธนพัฒน์ สีธิ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๓๘

เด็กชายรัชชานนท์ ตาลเอียม

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงสมิตา แก้วพะเนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๔๐

เด็กหญิงสุพรรณษา นะคะจัด
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๔๑

เด็กหญิงสุภานัน สมพร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๔๒

เด็กหญิงสุรภา ขุนนามวงศ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๔๓

เด็กชายเมธี ศรีถาวร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๔๔

เด็กชายกฤตเมธ จอมกลาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๔๕

เด็กชายถาวร ศรีถาวร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๔๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

ใสหล้า
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๔๗

เด็กชายธนกร จอมกลาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ ตาดไธสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๔๙

เด็กหญิงพิยดา สมไพร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๕๐

เด็กชายวรายุส หนูบ้านเกาะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๕๑

เด็กชายสหรัฐ นันทะมา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมืองตำ วัดสระแร่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๕๒

เด็กหญิงฉันทิสา พูลทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๕๓

เด็กชายธนสิทธิ

์

กล่อมไธสง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๕๔

เด็กชายธีรภัทร ใสสะอาด
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๕๕

เด็กชายสุขสรรค์ สนันเอือ

่ ้

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๕๖

เด็กชายอรรถพล ฟูเกษม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๕๗

เด็กชายณัฐนันท์ บุตรจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๕๘

เด็กชายธวัช ศรีถาวร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๕๙

เด็กหญิงธัญพิชชา ทุ่งสูงเนิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๖๐

เด็กหญิงธันยพร ยืนยง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๖๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา เปงทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๖๒

เด็กหญิงรุ้งธิดา บุญเลียง

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๖๓

เด็กหญิงวิภาวี เต็มเกษม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๖๔

เด็กหญิงสุทธิดา คูณกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๖๕

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ชัยชาญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๖๖

เด็กชายอดิเรก เลิศจังหรีด
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๖๗

เด็กชายจักรินธร บัวนาค
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๖๘

เด็กชายอนุวัต จอนดอน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๖๙

เด็กชายเชิดชาย จันเสม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วไพรดอน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๗๑

เด็กหญิงธิติพร ทิพย์อักษร
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๗๒

เด็กชายภานุวัฒน์ สุขศรีนาค
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๗๓

เด็กชายฤกษ์ดี จันทะสม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๗๔

เด็กชายวรานนท์ สว่างเนตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ศรีสมบูรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๗๖

เด็กชายสมปราชญ์ งาหอม
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๗๗

เด็กชายอาทิตย์ โอทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๗๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชำนาญกลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๗๙

เด็กชายเกรียงพล แจ้งไธสง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงโศภิษฐา บุญคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๘๑

เด็กชายคุณากร ภรรยาทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๘๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ เภสัชชา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๘๓

เด็กหญิงชนิดา ชาตา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๘๔

เด็กหญิงณ หฤทัย
ชุมสาย ณ อยุธยา ๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงณัฐนรี นิพรรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๘๖

เด็กหญิงนันทวัน สืบเพ็ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๘๗

เด็กชายนิติกร มุ่งดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๘๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เสือไธสง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๘๙

เด็กชายประดิษฐ์ บุญหาร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๙๐

เด็กชายพรชัย รักพินิจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๙๑

เด็กชายพิรภพ ลิมปวัฒน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๙๒

เด็กชายศักดิพล

์

ปะโพชะกัง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๙๓

เด็กหญิงสุธาศิณี กล่อมไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๙๔

เด็กหญิงสุพัฒร์ตรา สืบเพ็ง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๙๕

เด็กชายสุรเดช คานทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๙๖

เด็กหญิงไอรดา บ่มกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๙๗

เด็กชายจิราวุฒิ โพธิกลางดอน

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๙๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุขวิญญา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๐๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สืบเพ็ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๐๐

เด็กชายณัชพล สวาสดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๐๑

เด็กชายนิรพัตร์ สืบเพ็ง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๐๒

เด็กหญิงรินธิรา ครุณรัมย์
๑๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงวนิดา เชียวชาญ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๐๔

เด็กชายสรวิชญ์ พิทักษ์สงฆ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๐๕

เด็กชายสุทธิรักษ์ บุญเรืองพะเนา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีสมอ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๐๗

เด็กชายชยพล เสือไพรงาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๐๘

เด็กชายณัฐพล คงเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๐๙

เด็กหญิงปาริชาต ช่วยงาน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๒ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๑๐
เด็กหญิงพลอยแพรวา

หมืนศรีจันทร์

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๑๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สุมา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๑๒

เด็กชายธนภัทร พิศวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๑๓

เด็กหญิงพิมพ์พิชา เสือไพรงาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๑๔

เด็กชายพิษณุ นาศา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๑๕

เด็กหญิงวราภรณ์ เซียะรัมย์

๊

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๑๖

เด็กชายวิทูร สุนทร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๑๗

เด็กหญิงศศิธร อรชุน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๑๘

เด็กชายอุชาน ศิลาชัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๑๙

เด็กชายทิวากร หมืนศรีจันทร์

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๒๐

เด็กชายรัชตะ ชัยบุตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๒๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ คานทอง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๒๒

เด็กชายปฐมพร หดไธสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๒๓

เด็กหญิงภัณฑิรา เชือสูงเนิน

้

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงมัทนา แก้วโพธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๒๕

เด็กชายอภิรักษ์ เทศไทยสงค์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๒๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ บุตรชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงจันทิมันตุ์ คนหลัก
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ตาชูชาติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๒๙

เด็กชายชัยมงคล ชูรอด
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๓๐

เด็กชายชัยศักดิ

์

ศรีเดช
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๓๑

เด็กชายณัฐพล พลกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงธัญชนก ประสานศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๓๓

เด็กชายธีรภัทร์ คำสมบูรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๓๔

เด็กชายวสุพล แสนบูราณ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๓๕

เด็กชายวิชาญชัย พิทักพันธุ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๓๖

เด็กชายธนาวุฒิ พิมพ์อักษร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๓๗

เด็กชายรชต สีบัวลา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๓๘

เด็กชายรัชตะ แสนรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ น้อยปนตา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๔๐

เด็กชายก้องภพ พันธุ์กระโทก
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๔๑

เด็กชายภูริพัต พลเมือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๔๒

เด็กหญิงวิลาวดี นาคเจริญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๔๓

เด็กชายเวหา แข็งขัน
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๔๔

เด็กชายพงศ์พันธ์ สาจิตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๓ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๔๕

เด็กชายรุ่งแสง ยิมละไม

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๔๖

เด็กชายนิติกร มัตติตะเตา
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองผะองค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงชัญญา โคกเปอย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด วัดโคกซาด  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงธนโชติ เขตคาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด วัดโคกซาด  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงรัศมี กันยาประสิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด วัดโคกซาด  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๕๐

เด็กหญิงศศิวิมล เผือแผ่

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด วัดโคกซาด  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๕๑

เด็กหญิงสิริวิมล เขตคาม
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด วัดโคกซาด  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๕๒

เด็กหญิงสุจินดา เด็ดดวงรัมย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด วัดโคกซาด  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๕๓

เด็กชายธนภัทร ขลากระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด วัดโคกซาด  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๕๔

เด็กชายธันวา ภู่โต
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด วัดโคกซาด  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๕๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ ฝุนตะคุ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด วัดโคกซาด  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๕๖

เด็กชายรัชชานนท์ บุตรโท
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด วัดโคกซาด  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๕๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ราชธานี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด วัดโคกซาด  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๕๘

เด็กหญิงสาธิตา พิมพ์เชือ

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด วัดโคกซาด  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๕๙

เด็กชายสิทธิพร อุดมศิริ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด วัดโคกซาด  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๖๐

เด็กหญิงสุนิตา เจียงวงค์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด วัดโคกซาด  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ปสโส
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด วัดโคกซาด  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๖๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา วิชิต
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกตาเงิน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๖๓

เด็กชายภาคิน บุตรฒิยากรัด
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกตาเงิน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๖๔

เด็กชายฤทธิเดช โคตรวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกตาเงิน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๖๕

เด็กชายวงศ์สิริ บุตรฒิยากรัด
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกตาเงิน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๖๖

เด็กชายอภิสร บุตรยากรัด
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกตาเงิน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๖๗

เด็กชายยุทธนา ผ้างาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกตาเงิน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๖๘

เด็กชายวรกิตติ

์

พรมพินิจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกตาเงิน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงแสงรวี ยีสุ่น

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกตาเงิน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงเกศมณี จำรัสภูมิ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง วัดโคกตาเงิน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๗๑

เด็กชายกิตติชัย วังอินทร์กลาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๗๒

เด็กหญิงทิตยาภรณ์ ผลดิลก
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๗๓

เด็กชายศุภวิชญ์ แฉล้มไธสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๗๔

เด็กหญิงสุริยะฉาย รอดโพธิทอง

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๗๕

เด็กหญิงอักขราพร คีรินทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๗๖

เด็กหญิงชลิดา ฝอยทองสำโรง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๗๗

เด็กชายภาณุวิชญ์ พิทักษ์สงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ อุสาดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๗๙

เด็กหญิงกัญญาภัค สำรวมจิตร
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๔ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๘๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชาญชาติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๘๑

เด็กชายคมกริช จบศักดิสาย

์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๘๒

เด็กหญิงจันทราทิพย์ สำรวย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๘๓

เด็กหญิงจิดาภา เผือกมะหิงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๘๔

เด็กชายจิตติพัฒน์ สนเมือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๘๕

เด็กชายณรงค์เดช ผิวเหลือง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงณัฐฐาพร ตีบจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา แถมเกษม
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๘๘

เด็กชายณัฐนัย เสมอภาพ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๘๙

เด็กชายณัฐวัตร การะเกตุ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๙๐

เด็กชายทรงพล แสนคนึง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ ยินใสย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ ไกรสรพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๙๓

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สวัสดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๙๔

เด็กชายธีรโชติ สาโรจน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๙๕

เด็กชายนครินทร์ ขุนนามวงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๙๖

เด็กชายนภสินธุ์ ทุมมี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๙๗

เด็กหญิงนภัสสร วิจิตรศักดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๙๘

เด็กชายนัทธพงค์ คำหล่าย
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๑๙๙

เด็กชายนิรุต โกเลือน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๐๐

เด็กหญิงนำค้าง กะชิรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๐๑

เด็กชายบัณฑิต ไกรราช
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๐๒

เด็กหญิงบุษกร แสนคนึง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๐๓

เด็กหญิงปนัดดา เดชดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงพรทิพา นาคินชาติ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงพรพิมล จันทรสกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงพิสมัย สถานเถือน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๐๗

เด็กชายภูตะวัน ทองปลัง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๐๘

เด็กชายภูมิภัทร จันทร์ดอน
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๐๙

เด็กชายวริชท์ ลำพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๑๐

เด็กชายศักดิชัย

์

พันธ์สิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๑๑

เด็กชายสัณหณัฐ หงษ์ทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๑๒

เด็กหญิงสุชัญญา มะหิงพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๑๓

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ลำพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๑๔

เด็กหญิงสุธิมา สร้อยกลำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๑๕

เด็กหญิงสุนิษา โยกันยา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๑๖

เด็กหญิงสุพรรษา โกเลือน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๑๗

เด็กชายสุภเวช โกเลือน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๑๘

เด็กหญิงเกวลิน ผลดิลก

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๑๙

เด็กชายไกรวิทย์ พิทักษ์สงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๒๐

เด็กชายไชยวัฒน์ คงสุขา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๒๑

เด็กชายกฤตนัย โตมะชา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๒๒

เด็กชายกฤษฎา วิจิตรศักดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๒๓

เด็กชายกิตติพันธุ์ วิจิตรศักดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงญาณิศา ประเสริฐศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๒๕

นายณรงค์ฤทธิ

์

สันทอง

๑๘/๑๑/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๒๖

เด็กชายธีรนันท์ สุวรรณกูฎ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๒๗

เด็กชายนนทพันธ์ มหิงพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๒๘

เด็กชายนิคม ยศแก้วกอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๒๙

เด็กชายปรเมศ ยศแก้วกอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๓๐

เด็กหญิงผกามาศ นุชนาด
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๓๑

เด็กชายพงศกร กองรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงพรทิพา หอมผกา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๓๓

เด็กหญิงภคพร นิมพันธ์

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงรังศิณีย์ โกเลือน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๓๕

เด็กชายวรโชติ มาฆะมนต์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๓๖

เด็กหญิงวันวิสา ตาเปยว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงวิภาพร ศรีบุญเรือง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หินหาดหงษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๓๙

เด็กชายศิวพงษ์ หินหาดหงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๔๐

เด็กหญิงสุธามาศ มีจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๔๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ชาญชาติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงสุภาพร ตีบจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๔๓

เด็กชายอนวัทย์ นิมพันธ์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๔๔

เด็กหญิงอภิญญา นนทสิน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๔๕

เด็กชายอภิรักษ์ นาคพิพัฒน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงอริสา จันละมุลมา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงอุไรวรรณ สมพอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๔๘

เด็กชายเดชาธร อุสาดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๔๙

เด็กหญิงปฏิมากร ตีบจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๕๐

เด็กชายวสุรัตน์ คงสุขขา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๕๑

เด็กหญิงอังควิภา เข็มประชา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๕๒

เด็กชายธนาพร สงครามรอด
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๕๓

เด็กหญิงอรษา ไกรพงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๕๔

เด็กชายฐานุกูล หินหาดหงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๕๕

เด็กชายฐาปกรณ์ ประเสริฐศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๕๖

เด็กชายทัศน์ทัญย์ เนียมคชบาล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๕๗

เด็กชายธีรภัทร เข็มประชา
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๕๘

เด็กหญิงบุญนำ ชาญชาติ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๕๙

เด็กชายประกาศิต ศิริกำเนิด
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๖๐

เด็กหญิงพิชชา ไพรชัฏ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๖๑

เด็กชายจักริน จันเต
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๖๒

เด็กหญิงจิรภิญญา รืนเริง

่

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงชาลิสา การัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๖๔

เด็กชายชินดนัย ชัยสวรรค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๖๕

เด็กหญิงทัตพิชา เติมพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๖๖

เด็กหญิงธนพร เติมพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๖๗

เด็กชายธีรภัทร ประจงพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๖๘

เด็กชายนิติภูมิ ทองปลัง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงบุญยรัตน์ นาควรรณ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๗๐

เด็กชายปฏิภาณ พิมานรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๗๑

เด็กหญิงปยดา ดีสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๗๒

เด็กชายพลสิทธิ

์

คเชนทร
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๗๓

เด็กชายพีรทัต สมบูรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๗๔

เด็กชายภูริณัฐ เพ็งพินิจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๗๕

เด็กชายวุฒิชัย เติมพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงสมญารัตน์ นามวิชัย
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๗๗

เด็กหญิงสุกฤตา ศรีประสิทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๗๘

เด็กชายอนาวิล เพ็งพินิจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงอภิชญา ศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๘๐

เด็กหญิงเพชรนัดดา กรีรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๘๑

เด็กชายเมธา ไกรพงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๘๒

เด็กชายเมธี เพ็งพินิจ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๘๓

เด็กชายกฤษดา สาโรจน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๘๔

เด็กหญิงจิรนันท์ สุขเฉลิม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงณิภากร ศรีตะกร
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๘๖

เด็กชายธนธรณ์ วิจิตรศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๘๗

เด็กชายธีรพงษ์ โกเลือน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๘๘

เด็กชายธีรภัทร จิตต์ลม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๘๙

เด็กชายนนทกร สมบูรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ ขวาหาญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๙๑

เด็กหญิงปทิตตา ศรีประสิทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๙๒

เด็กชายปยวัฒน์ บุญเลิศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๙๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ วิจิตรศักดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๙๔

เด็กหญิงพัชรศรี กรอกกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๙๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ แก้วทองหลาง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๙๖

เด็กชายพีรพล เกตุแสนศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๙๗

เด็กชายรัฐภูมิ เติมพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงรินทร์นภา เพ็งพินิจ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๒๙๙

เด็กชายวรรณชนะ กรอกกระโทก
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๐๐

เด็กชายวัชระ สมบูรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๐๑

เด็กชายศราวุฒิ บุญฤทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๐๒

เด็กหญิงศศิธร ธรณีวงศ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๐๓

เด็กชายสรวิชญ์ สารคล่อง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๐๔

เด็กชายอนุชิต ศรีบาล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๐๕

เด็กชายอมรเทพ ประจงพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงเจนจิรา แก่นพรม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๐๗

เด็กหญิงแพรไหม บุญศิลป
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๐๘

เด็กชายธนากร นาคา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๐๙

เด็กชายปณณธร ปญญา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๑๐

เด็กชายพงศพัศ ผลพิมาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๑๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทะนิตย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๑๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ ฤทธิผักแว่น

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๑๓

เด็กหญิงวรรณภา เพ็งพินิจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๑๔

เด็กชายสมชาย ทรัพย์ศิริ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๑๕

เด็กหญิงสาวิตรี ดีขุนทด
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๑๖

เด็กชายสิรภพ สีจำปา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๑๗

เด็กหญิงสุชาดา อยู่ทองหลาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๑๘

เด็กหญิงสุมินตรา จบศักดิสาย

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๑๙

เด็กชายสุวิทย์ โพธิวัง

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๘ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๘๓๒๐

เด็กชายอธิษฐ์ อดุลย์รัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๒๑

เด็กชายอนันต์ ศรีประสิทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๒๒

เด็กหญิงอภิสรา คำภา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผายแพ้
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๒๔

เด็กชายอเนชา ครุฑรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงเบญจมาศ ชัยภา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๒๖

เด็กชายโกมล พิทักษ์สงฆ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงกันยรัตน์ สีนาม
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๒๘

เด็กชายกิตติ วิจิตรศักดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๒๙

เด็กชายก้องเกียรติ ผลเจริญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๓๐

เด็กหญิงจีรภัทร เนืองนา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๓๑

เด็กชายณัฐวัตร ซุนเฮ็งกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๓๒

เด็กหญิงธนัญญา ชัยฉลาด
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๓๓

เด็กชายธีรภัทร โคตรอินทร์ขาว
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๓๔

เด็กหญิงนภัสสร ปุยชัยภูมิ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๓๕

เด็กหญิงนิรชา กันหาไธสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๓๖

เด็กหญิงปยะฉัตร สินปรุ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๓๗

เด็กชายพงศกร การัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๓๘

เด็กชายพลวัต พุทธสาราษฎร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๓๙

เด็กชายพีรภัฒน์ จอนดอน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๔๐

เด็กชายภูริภัทร สมนาค
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๔๑

เด็กหญิงมลสิริ ดัชถุยาวัตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๔๒

เด็กชายยุทธนา ศรีประสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๔๓

เด็กชายวรวุฒิ สารัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๔๔

เด็กชายวาทิน วุฒิยาสาร
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๔๕

เด็กชายวุฒิชัย แมนสืบชาติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๔๖

เด็กชายสาธิต วรรณบุตร
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๔๗

เด็กหญิงอรจิรา ทัดเทียม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๔๘

เด็กชายอัครเดช ไกรพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๔๙

เด็กหญิงอินทุภา ศรีประสิทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๕๐

เด็กหญิงเกศราภรณ์ ประเสริฐศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๕๑
เด็กหญิงกันยาลักษณ์

วิจิตรศักดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงขวัญฤทัย นาโม
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๕๓

เด็กชายจิรายุส มิตรนอก
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เลิศไธสง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๙ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๐๘๓๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ การะเกต
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๕๖

เด็กหญิงณิชากานต์ เต็มเกษม
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๕๗

เด็กหญิงตรีรักษ์ ทองแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๕๘

เด็กชายธนากร ดาสี
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๕๙

เด็กชายธวัชชัย วิจิตรศักดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๖๐

เด็กหญิงธิตา สุระโส
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๖๑

เด็กชายนนทวัธต์ การะเกษ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๖๒

เด็กหญิงนัฐชา นิลรักษา
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๖๓

เด็กชายนาวี ชุยโพธิน้อย

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๖๔

เด็กหญิงปณิดา ศรีตะกร
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๖๕

เด็กชายพัชรพล สีจำปา
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๖๖

เด็กหญิงพิทยารัตน์ ยันตะเคียน
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๖๗

เด็กชายยุทธการ ดัชถุยาวัตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๖๘

เด็กหญิงวารุณี วิจิตรศักดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๖๙

เด็กชายศราวุฒิ พันมณี
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๗๐

เด็กชายสธน พรมนัส
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๗๑

เด็กหญิงสุกัณยา วิจิตรศักดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๗๒

เด็กหญิงสุจิตรา โจมรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๗๓

เด็กชายสุริยา สิมาจารย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๗๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ไชยรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๗๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ดีสวัสดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๗๖

เด็กหญิงอรทัย จันทร์ตะเคียน
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๗๗

เด็กหญิงอัญชลี การเกษ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๗๘

เด็กหญิงกนกกร อาจสูงเนิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๗๙

เด็กหญิงชุติมา ไม้กลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๘๐

เด็กหญิงธัญมน ปรากฎสยาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๘๑

เด็กหญิงธันยากร ยันตะเคียน
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๘๒

เด็กชายพณาวรรณ์ นวนประโคน
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๘๓

เด็กชายสหรัฐ สถานเถือน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ธรณีวงศ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๘๕

เด็กชายกิตติพิชญ์ อุปพงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๘๖

เด็กหญิงจิรัชญา ไกรพงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๘๗

เด็กชายชาญณรงค์ โสปญหาริ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๘๘

เด็กหญิงฑานฐีฒ์ คงสนิท

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๘๙

เด็กหญิงณัฐลดา วรรณทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๐ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงประนอม เนาวชาติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงพิศมัย มณีฉาย
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๙๒

เด็กหญิงมนัสพร นะรารัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๙๓

เด็กหญิงวรดา ฉันทกรสกุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงสาธิตา ปุมสาเกตุ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๙๕

เด็กชายสิทธิชัย จันทร์ดอน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๙๖

เด็กหญิงสุภัสสร วรรณบุตร
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๙๗

เด็กหญิงเพชรลัดดา ศรีโพธิโต

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๙๘

เด็กชายไพศาล พันมณี
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๓๙๙

เด็กชายกรรชัย อาญาเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๐๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ สาธร
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๐๑

เด็กชายกฤษดา มีแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๐๒

เด็กหญิงกัลยาณี ฝุนตะคุ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๐๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ซุนเฮงกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีโสภณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๐๕

เด็กชายทัตพงษ์ พิมพาลุน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๐๖

เด็กหญิงทิฐินันท์ พันมณี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๐๗

เด็กหญิงทิตานัญ นินหล้า
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๐๘

เด็กชายธีรภัทร ฉำฉิมพลี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๐๙

เด็กหญิงนภาพร สามัคคี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๑๐

เด็กชายปณิธาณ ด่านดอน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๑๑

เด็กหญิงพัชรพร สมานวัน
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๑๒

เด็กชายภีมดล หมายแถมกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๑๓

เด็กหญิงอารีไพร อุดมศิริ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๑๔

เด็กหญิงเจนศิญา นิมพันธ์

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปานจิตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๑๖

เด็กชายกล้าณรงค์ พันมณี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เการัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๑๘

เด็กหญิงกานต์รวี ขันโท
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๑๙

เด็กชายคชาพิชิต สกุลหอม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๒๐

เด็กชายธนกฤต สุขศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๒๑

เด็กชายธนากร พันมณี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๒๒

เด็กชายพงษ์พัฒน์ บุญเครือง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๒๓

เด็กหญิงพรพิชา มนที
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๒๔

เด็กชายภาณุพงศ์ อาจสาลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๒๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อินทรนิท
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๒๖

เด็กชายเจษฎา ด้วงบุตรดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง วัดหนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๒๗

เด็กหญิงกนกพร พิมพาชาติ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อะโขรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๒๙

เด็กชายคมสันต์ งามรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๓๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ สุมณฑา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๓๑

เด็กชายจุฑาวัฒน์ มีดวงจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญประเสริฐ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๓๓

เด็กชายทัตพงศ์ บุญเรือง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ เพียขันทา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๓๕

เด็กชายธราเทพ ชำนาญเท
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๓๖

เด็กชายธีรพัฒน์ สมญา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๓๗

เด็กชายธีรโชติ สุภัททมงคล
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๓๘

เด็กชายนนทิชัย สังวัทยาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๓๙

เด็กหญิงนรินทร ชัยสิทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๔๐

เด็กชายนฤเบศ สุขธันยารัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงนวรัตน์ ชำนาญเท
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๔๒

เด็กชายนัฐวุฒิ แกมทนทับ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๔๓

เด็กชายประโยชน์ ผูกดวง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๔๔

เด็กหญิงปราณปริยา จันทร์สูงเนิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงภัทราวดี สุดตาชู
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๔๖

เด็กชายมนัสวิน เซิมรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๔๗

เด็กหญิงมัลลิกา เอียมรัมย์

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๔๘

เด็กหญิงวารุณี วิเศษนคร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๔๙

เด็กหญิงวิราภรณ์ บ่อไทย
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๕๐

เด็กชายศราวุฒิ กรฐิติวจี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๕๑

เด็กหญิงสาวิตรี แสงดี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๕๒

เด็กหญิงสุธีรา ชำนาญเท
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๕๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงสุวรรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๕๔

เด็กชายชยานันต์ เข็มขาว
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๕๕

เด็กชายณัฐพงศ์ วงจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๕๖

เด็กชายวิชานนท์ วิเศษเนตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๕๗

เด็กชายณัฐนนท์ แดงสี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงนัทธิตา มังคัง

่ ่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๕๙

เด็กชายสรศักดิ

์

เข็มขาว
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๖๐

เด็กชายอัมรินทร์ แอมรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แปนนางรอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๖๒

เด็กชายจักรพงษ์ ศรีสุวรรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๖๓

เด็กชายธนา รินทร์อำภา
๐๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๖๔

เด็กหญิงปนัดดา เพราะแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๖๕

เด็กชายปยะพงษ์ พิทักษี
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๖๖

เด็กชายพรสวรรค์ สุขวิเศษ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๖๗

เด็กชายวีรภัทร เพ็ชรผ่องศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๖๘

เด็กหญิงสุนีย์ เซิบรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๖๙

เด็กชายไพสิฐ บ่อไทย
๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงรุจิรา สุดตาซ้าย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๗๑

เด็กหญิงอนุตตรีย์ ศรีสุวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๗๒

เด็กชายกฤษฏ์ วุ่นพันธุ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๗๓

เด็กชายคมกริช สวัสดีลาภา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๗๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ชาติศักดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๗๕

เด็กชายฉัตรมงคล เกตุชาติ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๗๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ ชาลีพันธ์ดร
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงพรสินี อินทนิล
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๗๘

เด็กหญิงอารียา การเกตุ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๗๙

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

เอียมรัมย์

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๘๐

เด็กชายเวชพิสิฐ เพียซ้าย
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงกัลยกร เนตวิลา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๘๒

เด็กชายกานต์ สุขวิเศษ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๘๓

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ กองรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๘๔

เด็กชายภัทรกร ภูตามเงิน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ แปนนางรอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๘๖

เด็กหญิงสุทัตตา เทพศัทธา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๘๗

เด็กชายแพททริค เทาเค
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงนรีรัตน์ โสนาคา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๘๙

เด็กหญิงกรกนก วันทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๙๐

เด็กหญิงกุลจิรา แก้วนาพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๙๑

เด็กชายณัฐภูมิ มีแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงธัญชนก นาจกระโทก
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงธัญสุดา รอบรู้
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๙๔

เด็กหญิงนัฐธิดา โซ่พิมาย
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๓ / ๘๔๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๙๕

เด็กชายรัชพล ทองไพโรจน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๙๖

เด็กหญิงวิยะดา อ้อมแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๙๗

เด็กชายศิขริน เชือดวงผุย

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๙๘

เด็กหญิงสิริโสรัจจ์ โสระวงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๔๙๙

เด็กหญิงสุธิมา คำทอง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๐๐

เด็กชายอธิน อุ่นเรือน
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๐๑

เด็กหญิงเขมิกา สีหาพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๐๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ อาจสม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๐๓

เด็กชายกฤษณะ บินกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๐๔

เด็กชายทนุธรรม งามเนตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๐๕

เด็กชายธนดล กิงวงษา

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๐๖

เด็กชายธันวา บุญทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๐๗

เด็กชายปยวัฒน์ แซกรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๐๘

เด็กชายพีรพัฒน์ แซกรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๐๙

เด็กชายวรายุส นัดฆะวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๑๐

เด็กหญิงวิจิตรตรา มีนาเสียว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๑๑

เด็กหญิงธนัชชา มาลัยสวรรค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๑๒

เด็กชายนฤเบศร์ เชียนจันทึก ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๑๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

นาคินชาติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๑๔

เด็กชายอดิเทพ

เขมะบุณยะปานนท์ ๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๑๕

เด็กหญิงอริสา แจ่มรัตนกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๑๖

เด็กชายธนาวุฒิ จุ่นสน
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๑๗

เด็กชายภาณุวัตร ประเคนทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๑๘

เด็กชายพฤฒภณ โพธิศรีดี

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๑๙

เด็กชายมงคล พิมละมาศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๒๐

เด็กชายรัชพล อนุพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๒๑

เด็กชายสมคิด บินกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๒๒

เด็กชายสุรทิน เชิบรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๒๓

เด็กชายสุวณัฐ ยัดสระน้อย
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๒๔

เด็กหญิงอริสรา ปุมนาม
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๒๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ขาวฉลาด
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๒๖

นางจิรันธนิน ขันติโชติบริบูรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๒๗

นางณพัชร ปานเทพอินทร์
๑๑/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๒๘

เด็กหญิงธารานิล ถะเกิงสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงปนมุก แซ่จู
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๔ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๓๐

เด็กชายศรัณยู นิลนันท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๓๑

เด็กหญิงศิริพรรณ ทุมจารย์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๓๒

เด็กหญิงศิริวรรณ แก่นตูม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๓๓

เด็กชายสิรภัทร ร่วมพล
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๓๔

เด็กหญิงสุภัชชา สีมาตย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๓๕

เด็กหญิงอาทิมา เจือจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๓๖

เด็กหญิงกณวรรธน์ รัตนนทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงธัญสุดา คำนันท์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๓๘

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

เพ็งโคตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๓๙

เด็กหญิงพินิจนันท์ บุญชู
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๔๐

เด็กชายภาคภูมิ พรมทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๔๑

เด็กชายวุฒิชัย ยินดีชาติ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๔๒

เด็กหญิงอาทิตยา ฉิมรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๔๓

เด็กหญิงสุพัตรา ผืนจัตุรัส
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๔๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ นิตย์กระโทก
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๔๕

เด็กชายนัฐพล สนทนา
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
วัดหนองจิก  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๔๖

เด็กชายจตุรพรชัย แกล้วกล้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๔๗

เด็กชายจักรภัทร สิงห์ยาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๔๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

สมอ่อน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๔๙

เด็กหญิงจิราพร อาจดี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๕๐

เด็กชายพีรดนย์ ลิไธสง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๕๑

เด็กชายพีระภัทร์ วันดี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๕๒

เด็กชายยศพนธ์ ชาญณรงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๕๓

เด็กหญิงสุพรรษา ดวงศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๕๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชโย
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๕๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุดประโคน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๕๖

เด็กหญิงไอลดา ลุนกา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงกัณต์ติรัตน์ ดิษฐจินดา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๕๘

เด็กชายฉันทพศ วงมาลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๕๙

เด็กชายธนบัตร คลังโชติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๖๐

เด็กหญิงธัญชนก พิมพ์โส
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๖๑

เด็กชายนันทกร จูมทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๖๒

เด็กชายภูมิภัทร เม่นหมอก
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๖๓

เด็กชายศราวุฒิ ลือเดช
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๖๔

เด็กชายอำพล ดวงศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๕ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๖๕

เด็กหญิงเสาวคนธ์ แซกรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๖๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปนตามูล
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๖๗

เด็กชายคมกริช สิงห์ยาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๖๘

เด็กหญิงคุณหญิง ดิษฐจินดา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๖๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา ด้วงแหวะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๗๐

เด็กหญิงณัฐชา ผือจัตุรัส

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๗๑

เด็กชายธนพนธ์ ศักดิรัมย์

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๗๒

เด็กหญิงธิดาพร น้อยอ่อนโพธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๗๓

เด็กชายธีรกรณ์ พุ่มพวง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๗๔

เด็กชายธีรพงษ์ สวงรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๗๕

เด็กหญิงนิลาวรรณ อังคะนา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๗๖

เด็กหญิงวรรณศิริ พรมชาติ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๗๗

เด็กชายวรวุฒิ ดอนบันเทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ตรึกตรองรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๗๙

เด็กชายสงกรานต์ เมฆมล
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๘๐

เด็กชายสตางค์ คลังโชติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงสุชาวดี แก้วกล้า
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงอภิญญา ไชยอมรกุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๘๓

เด็กชายโจเซฟ ฟทซ์แพทริค
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๘๔

เด็กหญิงบุณยานุช เล็งไธสง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงพรไพลิน เมรัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๘๖

เด็กหญิงยุพา ถนอมสิน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๘๗

เด็กหญิงศิรินธร ประทุมมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๘๘

เด็กหญิงอริสรา มาสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๘๙

เด็กหญิงณัฐ์นรี กลางนอก
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๙๐

เด็กหญิงนภัสภรณ์ ทีรัก

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๙๑

เด็กชายพนมพงศ์ โซนรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๙๒

เด็กหญิงพรรณอร กะการดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๙๓

เด็กชายภาณวัฒน์ นันกลาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๙๔

เด็กชายภาณุ ชุมรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๙๕

เด็กชายภานุพงศ์ แก้วหนอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงมาริษา สุ่มมาตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๙๗

เด็กชายศิวกร แซกรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๙๘

เด็กหญิงศุภรักษ์ หัสดิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๕๙๙

เด็กชายสุธน ชวนรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๐๐

เด็กหญิงอนงค์รดี สวงรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๐๑

เด็กหญิงอรไพลิน วารีรัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๐๒

เด็กหญิงอิสรีย์ ทีรักษ์

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๐๓

เด็กชายกฤษฎา ต่วนเทศ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๐๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทร์เขียว
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๐๕

เด็กชายธนาวุฒิ แสนผาบ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๐๖

เด็กชายไกวัลย์ มีกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๐๗

เด็กหญิงกวินธิดา ศรีสมวง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๐๘

เด็กหญิงกุณฑิมา ประจิตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๐๙

เด็กชายขรรค์ชัย สนรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๑๐

เด็กหญิงปณิดา โสภากุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๑๑

เด็กหญิงลลิตา ซิงรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๑๒

เด็กหญิงวิชายุ ครอบบัวบาน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๑๓

เด็กหญิงวิรตา สีมุงคุณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๑๔

เด็กชายศราวุธ กมลชิตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๑๕

เด็กชายศุกลวัฒน์ อุริพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๑๖

เด็กชายสิทธินนท์ เครือพิมาย
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๑๗

เด็กชายอดิเทพ พรายงาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๑๘

เด็กชายเทพพิทักษ์ ชัวรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๑๙

เด็กชายกนกพล บัวชัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๒๐

เด็กชายกฤษฎา ยอดอ่อน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๒๑

เด็กหญิงกัญญา นันทศร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๒๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ยอดโพธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๒๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา กุลณะราย
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๒๔

เด็กหญิงปณิดา โคฝาย
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๒๕

เด็กชายมานพ ภูนพมาศพงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๒๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ตาทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๒๗

เด็กชายกฤษฎา สุพรรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๒๘

เด็กหญิงนิศาชล บัวชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๒๙

เด็กหญิงปาณิศา วงค์ภักดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๓๐

เด็กหญิงรวีวรรณ ศรปญญา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๓๑

เด็กหญิงลินิน ครอบบัวบาน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๓๒

เด็กชายอนุวัฒน์ แสนรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๓๓

เด็กหญิงอรสา โพธิชัย

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๓๔

เด็กหญิงอัมพร วิริยะพันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๓๕

เด็กชายอิสรา แสนรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๓๖

เด็กหญิงอุษมาพร คุชิตา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๓๗

เด็กหญิงเกศรัฐ บัวไข
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๓๘

เด็กชายเปยมปติ ศรีเศรษฐา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๓๙

เด็กชายเอกพล ศรีเทพ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๔๐

เด็กชายกรรณชัย อุตสาหะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๔๑

เด็กชายสมภพ ทองขวัญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๔๒

นางวรวรรณ วรศิริ
๒๖/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๔๓

เด็กชายจักรภพ เกตุแสง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๔๔

เด็กชายชาญวิทย์ แสนเมือง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๔๕

เด็กชายธนโชติ พูนสูงเนิน
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๔๖

เด็กชายบรรพต เวชวรรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงปรัชญา หาลากรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๔๘

เด็กชายปญญา รัศมียัง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงปาลิตา แกล้วกล้า
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๕๐

เด็กหญิงพรนภัส แซ่ย่าง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๕๑

เด็กชายภควัต สมานทอง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๕๒

เด็กหญิงภารุจีย์ บริบูรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๕๓

เด็กชายวีรวัฒน์ เผือกนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๕๔

เด็กหญิงสุพัตรา สุขสนิท
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๕๕

เด็กหญิงสุวรรณา จูมทอง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงขจาริน อำมะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๕๗

เด็กชายจารุกิตต์ กิจสกุลภักดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๕๘

เด็กหญิงชลธิชา พลชาลี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๕๙

เด็กชายณัฐดนัย บุญเชิดชู
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๖๐

เด็กชายนราเชษฐ์ รัศมียัง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๖๑

เด็กชายนัฐพงศ์ อินทะนิล
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๖๒

เด็กหญิงนิธิมา พูนสูงเนิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๖๓

เด็กหญิงพิมพิชญา สกิจรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๖๔

เด็กชายภูวนาท แก้วกล้า
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๖๕

เด็กชายศิณะพงษ์ โสดาปดชา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ชืนอารมณ์

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงอรทัย เขตนิมิตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงอาทิตยา จันมณี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงเจนจิรา จิตดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๗๐

เด็กหญิงภาณุมาศ แสนเมือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ผลาผล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบุขีเหล็ก

้

วัดบุขีเหล็ก

้

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๗๒

เด็กชายกฤติพงษ์ นัยวิริยะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๗๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภักดีคำจร
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๗๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญเกิด
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๗๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

ฝาคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๗๖

เด็กหญิงธัญชนก ชัยโต
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๗๗

เด็กหญิงปยธิดา หล้าใหม่
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๗๘

เด็กชายพลพล บังกระโทก
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๗๙

เด็กชายพิทักชัย ภาคะ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๘๐

เด็กชายวีรลักษณ์ ขัดทรายขาว
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๘๑

เด็กหญิงศิริมา แซมรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๘๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ศิลาอาจ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๘๓

เด็กชายสนธยา มัทกิจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๘๔

เด็กชายสหภาพ เหลาศรี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงสุภัสสร จันทร
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๘๖

เด็กชายเมธัส พุทธิเสน
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๘๗

เด็กชายจิตรเทพ ฝาคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงญาณิศา สีปดขน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๘๙

เด็กชายนัฐวุฒิ คะเรรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๙๐

เด็กหญิงปภาพินท์ หนูแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๙๑

เด็กหญิงพนิดา ไวยุกรรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงพลาทิพย์ ชารัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๙๓

เด็กหญิงพีรดา พิมพ์โคตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงมาลินี จรปรุ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๙๕

เด็กชายวิศรุต จิตร์จรูญศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงศศิพร กองสุวรรณ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๙๗

เด็กหญิงอาภาศิริ เพ็งคำแหง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๙๘

เด็กชายขวัญชัย งามนวน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๖๙๙

เด็กชายถิรวัฒน์ ผดุงภักดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๐๐

เด็กชายธีรภัทร์ ปญญาหาญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๐๑

เด็กชายอนันชัย ใจดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียมน้อย

่ ่

วัดศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๐๒

เด็กชายจีรวัฒน์ หาสุด
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด วัดหนองผักโพด  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๐๓

เด็กชายภาณุพงศ์ สุขประเสริฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด วัดหนองผักโพด  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๐๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ วงษ์เพ็ญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด วัดหนองผักโพด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๐๕

เด็กหญิงพิชญพร เพียขันทา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๐๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

แสงสว่าง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๐๗

เด็กชายศุภชัย นิลวรรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๐๘

เด็กหญิงกนกพร แปนนางรอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๐๙

เด็กหญิงกนกพรรณ ชำนาญจิต
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๑๐

เด็กชายชาญณรงค์ พลยา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๑๑

เด็กชายณัฐพล ซอยรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๑๒

เด็กชายดนุสรณ์ งามรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๑๓

เด็กชายปรวรรตน์ พิมพ์ประจบ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๑๔

เด็กชายประวิสา วิเศษเนตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๑๕

เด็กหญิงปทมพร สุดตาซ้าย
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๑๖

เด็กหญิงวริษา ซารัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๑๗

เด็กชายศิรวิชญ์ วิเศษสัตย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๑๘

เด็กชายสิทธิโชค สงครามรอด
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๑๙

เด็กหญิงอิงลัดดา วงษามาตร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๒๐

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ไฉวกลาง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๒๑

เด็กหญิงกัณยานี สุมะหิงพันธ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๒๒

เด็กชายอัจฉริยพร เทินทองหลาง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๒๓

เด็กหญิงกชพรรณ ทองทิพย์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๒๔

เด็กชายจิรัฐเกียรติ ซึงรัมย์

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๒๕

เด็กหญิงชาลิสา วินิจฉัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๒๖

เด็กชายทินกร เรียงไธสง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประมูลจักโก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๒๘

เด็กชายปพันธนัย ปลุกรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๒๙

เด็กชายปญญา โนกา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๓๐

เด็กหญิงพรรณภา ชกรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๓๑

เด็กหญิงมณีกานต์ วิเศษสัตย์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๓๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ดินแดง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๓๓

เด็กชายสิทธิพร ใจกล้า
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๓๔

เด็กหญิงสุริวิภา แสงอุ่น
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๓๕

เด็กชายกฤษฎา เปรมปรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๓๖

เด็กหญิงจุฑาวรรณ เชือกรัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๓๗

เด็กหญิงชลฤดี วิเศษสัตย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๓๘

เด็กหญิงภัทรภา พันธ์มณี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๓๙

เด็กชายภูธเนศ อุ่นเรือน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๔๐

เด็กชายวัชรสิทธิ

์

ดินแดง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๔๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เกตุชาติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๔๒

เด็กหญิงณัชชา เหมภูมิ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๔๓

เด็กหญิงกนกพร ชำนาญพนา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๔๔

เด็กหญิงชนมน ขวัญอ่อน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๔๕

เด็กหญิงปภาวดี สีเหลียม

่ ่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๔๖

เด็กชายระพีพัฒน์ เกิดกาหลง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๔๗

เด็กชายรัตนะ ดาทอง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๔๘

เด็กหญิงวิภาวี สวัสดีลาภา
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๔๙

เด็กหญิงศศินิภา มันมี

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๕๐

เด็กหญิงศุภกานต์ ชำนาญจุ้ย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๕๑

เด็กหญิงกาญจนา สิมมา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๕๒

เด็กหญิงชนัญชิดา สุดสายเนตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๕๓

เด็กหญิงณัฐติกานต์ เพียรสูงเนิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๕๔

เด็กหญิงพนารัตน์ สถาน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงฐิตาพร เสือซ่อนพงศ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๕๖

เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

สารรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๕๗

เด็กชายธีรภัทร สุขสาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๕๘

เด็กชายสุรกวินทร์ สารรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๕๙

เด็กชายชินดนัย เสริมรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๖๐

เด็กชายบดินทร์ เคนสงคราม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๖๑

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ อินเหลา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๖๒

เด็กชายพีรพล สุขกล้า
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๖๓

เด็กชายศุภกฤษ ปลาดรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๖๔

เด็กหญิงสาธินานันท์ คันทศร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๖๕

เด็กชายกฤษดา อินทร์แปน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๖๖

เด็กหญิงชนาภา ไชยบัวรินทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๖๗

เด็กชายนพรัตน์ ศรีเนาวรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๖๘

เด็กหญิงนภเกตน์ เสริมรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๖๙

เด็กชายบัญญพนต์ ทองพัฒน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๗๐

เด็กหญิงรัชดา จำปาคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๗๑

เด็กชายวาณิตน์ อัคคราภรณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๗๒

เด็กชายอภิชาติ สุขวิบูลย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๗๓

เด็กหญิงอินทิรา คำสมบัติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๗๔

เด็กหญิงอริสรา ขานรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๗๕

เด็กหญิงอินทิรา รักษาทรัพย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๗๖

เด็กชายเพชรรุ่งโรจน์ คงยิง

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๗๗

เด็กชายธนพงษ์ เหาะขุนทด
๒๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๗๘

เด็กชายอุเทน โจทย์พิมาย
๑๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๗๙

เด็กหญิงชนากานต์ สำรวมรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๘๐

เด็กหญิงชลธิดา สีตะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๘๑

เด็กชายณัฐภูมิ สิงหะนาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๘๒

เด็กหญิงปทิตตา เหล่าผา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๘๓

เด็กหญิงปวีณ์นุช เปนมงคล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๘๔

เด็กชายปยะวัฒน์ ปตะคง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๘๕

เด็กชายพงศกร เหวสูงเนิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๘๖

เด็กชายพัฒนภูมิ พวงไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๘๗

เด็กชายยศพร ลำพอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๘๘

เด็กหญิงรินลดา นาคำมุย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๘๙

เด็กหญิงลินลดา ภูภิรมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๙๐

เด็กหญิงสมิตา พิมวันนา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๙๑

เด็กชายสหภพ นาสิงทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๙๒

เด็กชายสาทิน ปะติโก
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๙๓

เด็กหญิงอารีลักษณ์ ชัยสิทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๙๔

เด็กหญิงเจติยา ชูกำแพง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๙๕

เด็กหญิงปยมาศ บุตรดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๙๖

เด็กหญิงอภัสรา ทองเหลา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๙๗

เด็กชายเมฆา สืบกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๙๘

เด็กหญิงชลดา อู่เจ๊ก
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๗๙๙

เด็กชายธนวัตร หม่อมกระโทก
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๐๐

เด็กชายนครินทร์ หมันสนาม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๐๑

เด็กหญิงประภาสิริ สำราญวงศ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๐๒

เด็กหญิงปาลิตา สำราญวงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๐๓

เด็กหญิงภูริษา พลสละ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๐๔

เด็กชายวายุ แขขุนทด
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๐๕

เด็กชายศิรวิทย์ จากสูงเนิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๐๖

เด็กชายสุรชัย ประสพสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๐๗

เด็กชายชัชวาลย์ สันรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประเสริฐชาติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสะพาน วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๐๙

เด็กชายกฤษณะ จงหาญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๑๐

เด็กชายฉัตรณรงค์ ภูมิสาคู
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๑๑

เด็กหญิงปยนุช ขันหมัน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พวงนาค

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๑๓

เด็กหญิงภาพิมล วิชัยรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๑๔

เด็กชายรพีภัทร ภาสดา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๑๕

เด็กหญิงศิรประภา ชุมรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๑๖

เด็กชายศุภรัตน์ น้อยมะณี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๑๗

เด็กชายศุภฤกษ์ พุทธานุ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๑๘

เด็กชายสหภาพ เสมอใจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๑๙

เด็กชายสหรัฐ กระจ่างพัฒน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๒๐

เด็กชายเกียรติเทวา เหาะชัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๒๑

เด็กหญิงชลดา รัตนนท์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๒๒

เด็กชายธนกร อินทร์คำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๒๓

เด็กชายธนภูมิ ชัยชนะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๒๔

เด็กหญิงธนมน ศิริสุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๒๕

เด็กหญิงนภัสราภรณ์ สังข์คิด
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๒๖

เด็กหญิงนันทิชา ชำนาญกิจ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๒๗

เด็กหญิงปนัดดา ขันรักษา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๒๘

เด็กชายพงศกร วงษาราช
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๒๙

เด็กชายพิชิต ภมรพืช
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๓๐

เด็กชายภูมินทร์ สงวน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๓๑

เด็กหญิงวรรธนิศา แสนสีใส
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๓๒

เด็กชายวิริยะ วรสินธุ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๓๓

เด็กหญิงวีรกานต์ วิเศษนคร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๓๔

เด็กชายวีรภัทร ทองอาจ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๓๕

เด็กหญิงสิริยากร ปทุมวิง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๓๖

เด็กหญิงสุภาวดี กาญจนประดิษฐ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงเนตรชนก ปองนาน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงสุพัตรา วงศ์รักษา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๓๙

เด็กหญิงกาญจนา สบายใจ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๔๐

เด็กชายนครินทร์ อินทร์ศรีเมือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๔๑

เด็กชายตะวัน บุตรดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๔๒

เด็กชายปรเมศ พางกะสา
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๔๓

เด็กชายประจวบ สกุลพรม
๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๔๔

เด็กชายวุฒิไกร ดาศรี
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๓ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๔๕

เด็กชายปรีชา จีนประโคน ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๔๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หม่อมประโคน
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๔๗

เด็กหญิงพิมพ์วิภา นาราช
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๔๘

เด็กหญิงปริตา จำปาทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๔๙

เด็กหญิงปูชิตา แซวประโคน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๕๐

เด็กหญิงศุจินธรา ดิบประโคน ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๕๑

เด็กหญิงณัฐกฤตา แสนโฮม ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๕๒

เด็กหญิงลินดา มะธิปไข ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงศรี
๑๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๕๔

เด็กชายธราธิป สงวนแบบ ๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๕๕

เด็กชายคฤธร หนูประโคน ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงจิราวรรณ คงตน ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๕๗

เด็กหญิงเจนจิรา ปานทอง
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงชลิตตา อินทนาม
๑๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๕๙

เด็กหญิงปยะมาศ โพธินวลศรี

์

๑๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงอารยา เมินธนู
๒๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงอนงค์นาถ ชัยหมก
๑๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ไกรประโคน
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๖๓

เด็กชายเกริกชัย เสาว์ทอง ๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๖๔

เด็กหญิงอิศรา พิประโคน ๒/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๖๕

เด็กชายศุภกิจ เต่าแก้ว
๒๓/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๖๖

เด็กชายวัชรศักดิ

์

แสนกล้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๖๗

เด็กหญิงเนตรวิชัย สายรุ้ง
๑๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๖๘

เด็กชายสมนึก ทรัพย์ด่านจาก
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงจันทัปปภา ผดุงโฉม

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงธารพิมล โสนาพูน
๑๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงเรณุกา สกุลเดียว ๒/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๗๒

เด็กหญิงวิลาวัลย์ บัวบาล ๙/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๗๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เสาทอง
๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ บ้านพลู ๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๗๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ กาลัยมะเณย์
๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๗๖

เด็กหญิงเตชินี ชัยรักษ์ ๓/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงนิตยา ชืนประโคน

่

๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๗๘

เด็กชายชัยณรงค์ รักงาม
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๗๙

เด็กชายพีรสัณฑ์ เสารฺประโคน
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๔ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๘๐

เด็กชายวีรภัทร อยู่พ่วง
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๘๑

เด็กชายจิรายุทธ ปแว่นประโคน ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๘๒

เด็กชายธีรพัฒน์ ทองกระโทก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงสิริวิลาส เสา เปรีย
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงปารวี จำปาทอง ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงณัฐนิชา ทองมาก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๘๖

เด็กหญิงเพชรลดา เอียมดี

่

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงวิลมณ ศรีสอน
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงลักขณา ช่วยรัมย์
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงชุติมา จริงประโคน
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๙๐

เด็กชายพชราภา ยารัมย์
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๙๑

เด็กชายศักย์ศรณ์ เสาเปรีย
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๙๒

เด็กชายฐานิต พอกสนิต
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๙๓

เด็กชายณฐพงค์ ดูให้ดี ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๙๔

เด็กชายณัฐพร เมินดี
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๙๕

เด็กชายอิสระ พิประโคน ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๙๖

เด็กชายธวัชชัย ฉิมเพชร
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๙๗

เด็กชายจักรพงษ์ ยารัมย์
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๙๘

เด็กหญิงเขมิกา ผดุงสุข
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๘๙๙

เด็กหญิงชนิกา ครบอุดม
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๐๐

เด็กหญิงดารุณี แจ่มใส
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๐๑

เด็กหญิงมณฑการต์ ติมานพ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๐๒

เด็กหญิงศศิกานต์ กล้าจัด ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๐๓

เด็กชายธีรวัต เช่นรัมย์
๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๐๔

เด็กหญิงปณิดา ไชยสุวรรณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๐๕

เด็กชายวัชรทรัพย์ ช่อมลิ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๐๖

เด็กชายอัศม์เดช ประกิจ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๐๗

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเศษ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๐๘

เด็กชายศรัณย์ เวียงเลิศ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๐๙

เด็กชายเอกทัศน์ ทนุนาจารย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๑๐

เด็กชายชาคร ช่อมลิ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๑๑

เด็กหญิงกมลชนก ขันตี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๑๒

เด็กหญิงนภัสกร ทองแปน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงอริสา อุ่นใจ
๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๑๔

เด็กชายวรพล เม็งประโคน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๕ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๑๕

เด็กชายณัฐพล เรืองชาญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๑๖

เด็กชายทักษิน วัดสอน
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๑๗

เด็กชายเสกสรร กงรัมย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๑๘

เด็กชายนิภัทร์ มูระคา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๑๙

เด็กชายเทวัญ วันนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๒๐

เด็กชายวัชราภรณ์ กุตโน
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงวาสนา จันสาคู

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๒๒

เด็กหญิงละอองดาว มณีศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๒๓

เด็กหญิงเทพจุฬา ใจกล้า
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๒๔

เด็กหญิงวนิดา คงเพิม

่

๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๒๕

เด็กหญิงศิรินภา แก้วศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๒๖

เด็กหญิงอำไพพร ช่วยรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๒๗

เด็กหญิงสิริกานต์ หุ่นแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๒๘

เด็กหญิงไอลดา อุ่นใจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๒๙

เด็กชายปรชัย เพชรา
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๓๐

เด็กหญิงบุญรัตน์ เหมพนม
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๓๑

เด็กหญิงรจนา ทานะเวช
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๓๒

เด็กชายธีรภัทร มโนบาล

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๓๓

เด็กชายวีรลักษณ์ อันทรินทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๓๔

เด็กชายพงศกร เกมาหายุง
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๓๕

เด็กชายนนทพัทธ์ ศูนย์ตรง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๓๖

เด็กชายสมคิด นุตมะหะหมัด ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๓๗

เด็กชายกิจติภูมิ เชิงรัมย์
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๓๘

เด็กชายภัคภูมิ เจิมสูงเนิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๓๙

เด็กชายกรวิชญ์ คงงาม
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๔๐

เด็กชายธรรมศีกดิ

์

แสนอารมณ์
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงทัศนืร์ หลอดแก้ว
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๔๒

เด็กหญิงธิมาพร หลอดแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา อินทร์แก้ว
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๔๔

เด็กหญิงวิภารัตน์ ชัยโย ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๔๕

เด็กหญิงวรรณวิษา สุระ
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงนริศรา กิรัมย์
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงทิมากร เพชรประโคน
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๔๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ จูงรัมย์
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงขวัญชนก ศูนย์ตรง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๖ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๕๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ สำราญดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา ทองคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๕๒

เด็กชายธรรมปพน อินจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๕๓

เด็กชายขจรเกียรติ เจาสกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๕๔

เด็กชายอิทธิพงษ์ สุรินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๕๕

เด็กชายสหพล คะเรรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๕๖

เด็กชายสุรพล ปากดีรัตน์ศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๕๗

เด็กชายภูมิเชษฐ์ พลต่าง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๕๘

เด็กหญิงสุพรรษา โถทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๕๙

เด็กหญิงปอร์ฝาย แก้วอาษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๖๐

เด็กหญิงจิราวรรณ บุตรงาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๖๑

เด็กหญิงจินตนา ชัยรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๖๒

เด็กหญิงอาทิตยา แย้มชุมพร
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๖๓

เด็กหญิงจิตลดา ทองประโคน
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๖๔

เด็กหญิงพัชรีพร สุโข
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๖๕

เด็กหญิงกาญจนรัตน์ สุดแสน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๖๖

เด็กหญิงเขมิกา จันทร์สุข
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงญานิณี ปากประโคน
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๖๘

เด็กหญิงวริษฐา กฤษณกาญจน์
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงพรนภา แฮะประโคน ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๗๐

เด็กหญิงวิภา นาคประโคน
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๗๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ ฉอ้อนพรมราช ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๗๒

เด็กชายสุริยา กงจักร
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๗๓

เด็กชายอดิศร วรจันททร์
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๗๔

เด็กชายปยะ เสนาโนฤทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๗๕

เด็กชายอภิรักษ์ ทวีฉลาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๗๖

เด็กชายพรชัย เติมประโคน
๑๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๗๗

เด็กชายอนิรุทธิ

์

บอกประโคน
๒๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๗๘

เด็กชายณัฐพล เประนาม ๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงสุนิสา เกณร์สาคู
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๘๐

เด็กหญิงธิญาดา แก้วยอดฟา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๘๑

เด็กชายศราวุธ มันกลาง ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๘๒

เด็กชายภัทรสิทธิ

์

บุญสิทธิ

์

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๘๓

เด็กชายอภิเดช พรหมเจดีย์
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๘๔

เด็กหญิงธาริณี สุขทวี ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๘๕

เด็กหญิงสมฤทัย สุขบรรเทิง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๘๖

เด็กหญิงบุศราคัม บุตรงาม
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงสุรางคนา โต่นวุธ ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๘๘

เด็กชายณัฐปคัลภ์ จำปาทอง
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๘๙

เด็กชายธนยุทธ วงษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๙๐

เด็กชายปญญา เลือยคลัง

้ ่

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๙๑

เด็กชายชยุตพงษ์ เสาเปรีย ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๙๒

เด็กหญิงเจนนี

่

ทรงพระ ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๙๓

เด็กหญิงชนม์นิภา สุขทวี
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๙๔

เด็กหญิงอรทัย อยู่กลัด
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๙๕

เด็กหญิงอรพินท์ ดิบประโคน ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๙๖

เด็กหญิงนนท์ธิดา มาประโคน
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๙๗

เด็กหญิงภาสินี โคสินธุ์ ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๙๘

เด็กชายเขมนันท์ นุปทุม
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๘๙๙๙

เด็กชายกันตพงษ์ ศรีษาคำ
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๐๐

เด็กหญิงสุกัญญา บุญครอบ
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๐๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร โพธิงาม

์

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๐๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา สุขแสนศรี
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงชลธิชา แสนกล้า ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๐๔

เด็กหญิงศิรภัสสร พลึกรุ่งโรจน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๐๕

เด็กชายพงศ์ภัค ภูมิศรี ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๐๖

เด็กชายณัฐพล ปกกาสาร
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๐๗

เด็กชายธราดล เพชรประโคน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๐๘

เด็กชายภูมิมรินทร์ แก้วคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๐๙

เด็กชายนิรุต สืบเพ็ง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๑๐

เด็กชายโกมินทร์ ยอดมีศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๑๑

เด็กชายกฤตานนท์ เติมประโคน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๑๒

เด็กชายพันธกานต์ เพ็ชรใสดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๑๓

เด็กชายบวรนันท์ สมรรถนเรศวร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ยันประโคน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๑๕

เด็กชายอภิพัฒน์ สุนประโคน
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงณิชา นาคประโคน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงฐิติวรดา มุ่งหมาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงอรจิรา สัตย์ธรรม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๑๙

เด็กหญิงตวิษา ลัดโลด

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๘ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๙๐๒๐

เด็กชายภาสกร เกตุณรงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงวรัทยา วึงประโคน
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๒๒

เด็กชายเนติพงษ์ พงษ์ธนู
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๒๓

เด็กชายทรงยศ กิงพิลา

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๒๔

เด็กชายยศวรรธน์ แถวประโคน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๒๕

เด็กชายนิรันดร พิประโคน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๒๖

เด็กชายนิรุทธิ

์

สามารถกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๒๗

เด็กชายจรัส เขียนสันเทียะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๒๘

เด็กชายธิติวุฒิ คุยนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๒๙

เด็กชายรัฐธรรมนูญ กวยทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๓๐

เด็กหญิงยลรดี มุ่งหมาย
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงศิรารัตน์ แฮะประโคน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา คินรัมย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๓๓

เด็กหญิงนิตยา แถวประโคน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๓๔

เด็กหญิงมาตา แถวประโคน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ แถวประโคน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๓๖

เด็กหญิงอรปรีดา ทิพวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๓๗

เด็กชายเจษฎา ลาวิไล
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๓๘

เด็กชายนวพรรษ พุทธวงค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงเอมิกา จีนประโคน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๔๐

เด็กชายพงศกร สมรรถนเรศวร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๔๑

เด็กชายภัทรพล แฮะประโคน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๔๒

เด็กชายธวัชชัย พลายลำทวน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๔๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

ดวงมาลา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๔๔

เด็กชายธนภัทร แสนศักดิดา

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๔๕

เด็กชายนัทตพงษ์ พิประโคน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๔๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วรรณศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๔๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

พะประโคน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๔๘

เด็กชายสุริยา บุญอุ่น
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๔๙

เด็กชายแสนชัย ไข่นำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงอินทิรา ผลาผล
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ พิประโคน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๕๒

เด็กหญิงอนิศรา ดิบประโคน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงจิตภา ชืนประโคน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๕๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ มาประโคน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๙ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงเพ็ญแข บอกประโคน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงสุภัสสร โจนประโคน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๕๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เพ็ชรใสดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๕๘

เด็กชายธีรวัฒน์ แข็งกล้า
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๕๙

เด็กหญิงวิภาดา ทองเหลือง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงศ์ประจิตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๖๑

เด็กชายชัยยฤทธิ

์

ขบวนกล้า
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๖๒

เด็กชายศุภวุธ ตุ่นนิราช
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๖๓

เด็กชายธนพร จันทนาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๖๔

เด็กชายอมรเทพ เข็งนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๖๕

เด็กหญิงธนัญญา ตุ่นนิราช
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๖๖

เด็กหญิงจันทภา นาคประโคน
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๖๗

เด็กหญิงแสงเดือน แฮะประโคน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ บุตรโท
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๖๙

เด็กชายวรฤทธิ

์

เดชไชย
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๗๐

เด็กชายยุทธนา ทองย้อย
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๗๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินสำราญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๗๒

เด็กหญิงรจนา เกณร์สาคู
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๗๓

เด็กชายเอกนิรันดร์ แฮะประโคน
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๗๔

เด็กชายวิศวะ พะประโคน
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๗๕

เด็กชายเทียนชัย แสนวิชา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๗๖

เด็กชายจีรเทพ ธรรมเกต
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๗๗

เด็กชายรัตติพงษ์ แฮะประโคน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๗๘

เด็กหญิงจิตรา ศิริสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๗๙

เด็กหญิงพรรณวษา นอกสายออ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๘๐

เด็กชายจรัณรัตน์ สุขล้วน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๘๑

เด็กชายกีรติ กาลกระสังข์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๘๒

เด็กชายธนพล นันทะเสน
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๘๓

เด็กชายศุภณัฐ พุทธรัตน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๘๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หมายปนกลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๘๕

เด็กชายอัมรินทร์ คำเพ็ง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๘๖

เด็กชายจักรภัทร เนตรสูงเนิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๘๗

เด็กชายสุทิน สวายพล
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๘๘

เด็กชายพชร แฮะประโคน
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๘๙

เด็กชายเขมมทัศน์ บอกประโคน

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๐ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงอุบลรัตน์ สุขล้วน
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงเจนจิรา หาญศึก

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๙๒

เด็กชายธวัชชัย นุกิจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๙๓

เด็กชายอัศจรรย์ นาคงาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๙๔

เด็กชายเศรษฐพงษ์ โยสะจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๙๕

เด็กชายชัญชกร ทองก้อน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๙๖

เด็กชายไพฑูลย์ สุวะมาตย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๙๗

เด็กชายสุธินันท์ ศิริเอียมตระกูล

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๙๘

เด็กหญิงสุพรรณษา เจริญสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงอลิษา ไปนี

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงกัญญาภัค ไฝงาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๐๑

เด็กหญิงพรสวรรค์ จำนงค์สุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๐๒

เด็กหญิงดวงฤทัย วิเศษศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๐๓

เด็กชายสงกรานต์ เกิดสมบัติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๐๔

เด็กหญิงรัชนี แต่งงามรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๐๕

เด็กหญิงอรจิรา อินมะณี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๐๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

แพงเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๐๗

เด็กชายชนะศึก เสนีโสด
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๐๘

เด็กชายภูมเรศน์ บนพิมาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๐๙

เด็กหญิงภัทรธิดา อุนาริเน
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๑๐

เด็กหญิงปยนุช บุญช่วย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๑๑

เด็กหญิงนันธิชา คงตน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๑๒

เด็กหญิงปณฑิตา โนนน้อย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๑๓

เด็กชายศิริวุธ บุตรงาม
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๑๔

เด็กชายทองคำ บุตรงาม
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๑๕

เด็กชายพชรพล อุ้มเพ็ชร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๑๖

เด็กชายพีระชัย ยันระหา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๑๗

เด็กชายสุธาวี สุปะคะตัง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๑๘

เด็กชายภูมิญา งามสิงห์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๑๙

เด็กหญิงภิชนาฎ ปสสาพันธุ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๒๐

เด็กหญิงปพิชญา จิตรแม้น
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๒๑

เด็กหญิงชญานี หล่าธรรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๒๒

เด็กหญิงวาสิณี วัชรินทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงสรินทิพย์ เกตุกุมศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๒๔

เด็กหญิงทักษพร ลีเคน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๑ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๐๙๑๒๕

เด็กหญิงอารยา วิวาสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๒๖

เด็กชายสมคิด ศรีรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๒๗

เด็กชายธนกฤต สินสร้าง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๒๘

เด็กชายเนตรวุฒิ ยันระหา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๒๙

เด็กชายสาริน กาญจนวรรณ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๓๐

เด็กชายอนุชา จะโสรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงชุติมา โรจน์กระโทก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๓๒

เด็กชายณัฐภัค ดีรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๓๓

เด็กชายทรงพร ยอดสิงห์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๓๔

เด็กหญิงขวัญจิรา เหรียญทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงเบญญาภา จิตรแม้น
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๓๖

เด็กชายธงชัย จำปาคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๓๗

เด็กชายสมบัติ คำภารัตน์
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๓๘

เด็กหญิงพรทิพย์ สุขวงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๓๙

เด็กหญิงวาสนา กาญจนประดิษฐ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๔๐

เด็กชายพัฒนา ชันสา
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๔๑

เด็กชายวิทวัส อินทร์ทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๔๒

เด็กชายอัมรินทร์ อ่อนรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๔๓

เด็กชายอภิเดช โลเกตุ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๔๔

เด็กชายวาตะวัน บัวศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงนะภาพร มาดขาว
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์แก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๔๗

เด็กหญิงปวีณ์กร จันทร์โส
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๔๘

เด็กหญิงมาตา แก้วสังข์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๔๙

เด็กหญิงบุษบา ดาศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๕๐

เด็กหญิงดารณีย์ วัชรินทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๕๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชินรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๕๒

เด็กชายวายุ ทองแม้น
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๕๓

เด็กชายกษิดิศ เหล็กศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๕๔

เด็กชายประวิทย์ สมบูรณ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๕๕

เด็กชายธีรภัทร ศรีรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๕๖

เด็กชายอนนต์ พลพิทักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๕๗

เด็กชายสรายุทธ มากพูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๕๘

เด็กชายอานนท์ ทองจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๕๙

เด็กชายปรีชา ยินดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๒ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๐๙๑๖๐

เด็กชายธนพล ไชยชนะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๖๑

เด็กชายธนภัทร์ คุตมาศูนย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๖๒

เด็กหญิงเกศิณี จิตหาญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๖๓

เด็กหญิงอัญธิกา พันธ์ศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๖๔

เด็กหญิงอภิชญา ลีเคน
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๖๕

เด็กชายยุทธพล หอมหวน
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเพียงหลวง 2 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ หักประโคน
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงปราณี มีรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๖๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ เกิดสันต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๖๙

เด็กหญิงลลิตา ธรรมสาร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๗๐

เด็กหญิงวิภาวี ยอมประโคน
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๗๑

เด็กชายโทมัส แพน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๗๒

เด็กชายชนะศึก เสาเปรีย
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๗๓

เด็กชายรัฐภูมิ ยงปญญา
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๗๔

เด็กหญิงพัณณิตา ธรรมสาร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ หักประโคน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สายวัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๗๗

เด็กหญิงชลธิชา อาตู่
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๗๘

เด็กหญิงสุพันณี แกประโคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๗๙

เด็กชายศักดิชัย

์

สุดสังข์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๘๐

เด็กชายณัฐนันท์ บุญมาก
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๘๑

เด็กหญิงพรรภษา หกประโคน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๘๒

เด็กหญิงปนัดดา บุญครอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงนันท์นภัส เฌอรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๘๔

เด็กหญิงเปรมมิกา ผะกาทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๘๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สัทธะประโคน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โคกใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๘๖

เด็กชายจักรภัทร ทองไชย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๘๗

เด็กหญิงณัฐชา เลิศยะโส
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๘๘

เด็กชายณัฐพงษ์ พร้อมไธสง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๘๙

เด็กชายณัฐพณ ซ้อนกลิน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๙๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ แฮะประโคน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงบุษบา มีพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงพนิดา บุญธรรม
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงพรรณวดี บุรารม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๙๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา อ้วนมะโฮง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๓ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๙๑๙๕

เด็กชายภควินท์ ใจดี
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๙๖

เด็กชายภัทรพล ยางงาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๙๗

เด็กหญิงมณีวรรณ บุญเฮ้า
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๙๘

เด็กหญิงมุธิตา เวียงทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๑๙๙

เด็กชายวทัญู นาคประโคน
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๐๐

เด็กหญิงสุกฤตา เสาเปรีย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๐๑

เด็กชายสุริยา มูลจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงกุลฑีรา มุ่งดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๐๓

เด็กหญิงชุติมา มะโยธา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๐๔

เด็กชายทวิภพ ประกิจ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๐๕

เด็กชายนันทกร สุขนาโรง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ ดวงศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๐๗

เด็กหญิงปณิตา ปาสามะตัง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๐๘

เด็กหญิงภัทราวดี โคตรทิพย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๐๙

เด็กชายภาคิน หงษ์ทำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๑๐

เด็กหญิงรัตน์ติยา บุตรงาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๑๑

เด็กชายวรพล สารสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๑๒

เด็กชายสรวิชญ์ สุทธิสาร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา พิกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงสุดาภรณ์ นาดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๑๕

เด็กชายสุทธิภัทร เรืองฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๑๖

เด็กหญิงสุนันทา วงษ์คำมาตย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๑๗

เด็กหญิงอาริษา สรรพสาร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๑๘

เด็กหญิงเกษรินทรา โคตรทิพย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๑๙

เด็กหญิงเจนจิรา สุวงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๒๐

เด็กหญิงเบญญาภา ใบเงิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงกรรณิกา สมพร้อม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๒๒

เด็กชายกานตพงศ์ ช่องงาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๒๓

เด็กชายธนัช แต่งสุวรรณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๒๔

เด็กชายธีรเมธ ปานทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๒๕

เด็กชายธีรโชติ ทุมภา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๒๖

เด็กชายพชรศักดิ

์

ศรีโพธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๒๗

เด็กชายรพีภัทร หล่อดงบัง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๒๘

เด็กหญิงวัฒน์ชลาพร โนนน้อย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๒๙

เด็กหญิงสุภาวรรณ ประทุมทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๔ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๐๙๒๓๐

เด็กชายอนิเชษฐ์ สารสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๓๑

เด็กชายอภิชาติ ศรีประดู่
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๓๒

เด็กชายอรรถนนท์ ปนนวน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๓๓

เด็กชายธนพร สมัยกลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๓๔

เด็กหญิงกุลณัฐ นราศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๓๕

เด็กชายธนกร แต่งสุวรรณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๓๖

เด็กชายนราธิป บุญภูมิ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๓๗

เด็กหญิงภาวิณีย์ เติดประโคน
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๓๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ ขุนทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๓๙

เด็กหญิงศรุตยา สุวงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๔๐

เด็กหญิงสุภานีย์ บำรุงผล
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๔๑

เด็กหญิงสุภาวรรณ์ ซ้อนกลิน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๔๒

เด็กชายอาทิตย์ ชะโปรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงกนกวัน ซ้อนกลิน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๔๔

เด็กชายกีรติ สมพร้อม
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๔๕

เด็กชายจิรายุ พรมชาติ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงฉมาพร กะการดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๔๗

เด็กชายชาคริต วิพจน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๔๘

นายดิเรก ฤทธาพรม
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เทียมทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๕๐

เด็กหญิงศรารัตน์ สุทำมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๕๑

เด็กชายสัมฤทธิ

์

ใบเงิน
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๕๒

เด็กหญิงสุมิตา บุญมี
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๕๓

เด็กชายกรวิชญ์ คำพงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๕๔

เด็กชายณัฐกุล อำภวา
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๕๕

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีนวล
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๕๖

เด็กชายศิลา สมพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๕๗

เด็กชายอัครวินท์ ชัยราช
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๕๘

เด็กหญิงกฤษติกานต์ มาลาศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๕๙

เด็กหญิงกษมา ศรีสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๖๐

เด็กหญิงกัญณัชชา เพ็งกระจ่าง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๖๑

เด็กหญิงเขมินทรา ช่องงาม
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๖๒

เด็กหญิงจินตนา เข็มประโคน
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๖๓

เด็กหญิงจิรัชญา ขันทองคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๖๔

เด็กหญิงชาลิณี แซ่อึง

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๖๕

เด็กหญิงฐิติมา คำหอม
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๖๖

เด็กหญิงนพมาศ คงเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๖๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ขำวิวิธ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๖๘

เด็กหญิงปยะนุช ไชยดา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๖๙

เด็กหญิงพัชรมัย พลไธสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๗๐

เด็กหญิงพัชรรินทร์ เพ่งพิเดช
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๗๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ โยธาจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๗๒

เด็กหญิงแพรวพรรณ ได้พร้อม
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๗๓

เด็กหญิงภาวณี พรมมินทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๗๔

เด็กหญิงเมธาวี หกประโคน
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๗๕

เด็กหญิงศิริญญา พิลาวุธ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๗๖

เด็กหญิงศิริมา สัทธะประโคน
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา สุขเอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๗๘

เด็กหญิงสุภัสสรา คำบัว
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๗๙

เด็กหญิงสุวนา จำปาเหล็ก
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงอรวี เส็งประโคน
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๘๑

เด็กชายกิตติพงษ์ เรียกประโคน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๘๒

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

มังประโคน
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๘๓

เด็กชายเฉลิมชัย สงนวน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๘๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ชืนใจเรียม

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๘๕

เด็กชายธีราทร สนูบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๘๖

เด็กชายนัทธพงศ์ ทองแปน
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๘๗

เด็กชายพงศกร จำเริญดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๘๘

เด็กชายภควัตร บุญคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๘๙

เด็กชายวิศวะ บุญชาย
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๙๐

เด็กชายสมชาย เยรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๙๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ วงณรงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๙๒

เด็กชายอนิรุจน์ ขาวงาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๙๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ขุนใจ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงกนกพร ปานเพชร
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงกรกนก สุนิกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๙๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กะการดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๙๗

เด็กหญิงขวัญจิต สังสอน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ พะนัส
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงทิยดา สุทวี
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๐๐

เด็กหญิงนงนภัส สุรินทร์บูรณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๐๑

เด็กหญิงนริศรา วังคีรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๐๒

เด็กหญิงปญญดา พิมพ์วงศ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๐๓

เด็กหญิงรติมา วรธงไชย
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๐๔

เด็กหญิงวนิดา สมพร้อม
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๐๕

เด็กหญิงศศินันท์ สุดโท
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๐๖

เด็กหญิงสุธิดา ห่อทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๐๗

เด็กหญิงโสภิตา ลุล่วง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๐๘

เด็กหญิงอรัญญา ยุบรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๐๙

นางสาวปรารถนา ฟอมไธสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๑๐

นายปวริศ ลัทธะประโคน
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๑๑

นางสาวชนิตา คำเลิศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๑๒

นายเปรว พานาเรียง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๑๓

นางสาวณัฐวรรณ อุบลโพธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๑๔

นางสาวพรรณปพร แก้วประโคน
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๑๕

นายคมชาญ กระแสโท
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๑๖

นายจิรเมธ สาระบุตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๑๗

นายคธากร ยินดี
๐๔/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๑๘

นายจิรศักดิ

์

เครือคำ
๑๐/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๑๙

นายอรรถพงศ์ กิจคณะ
๑๑/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๒๐

นางกัลยา สายชมภู
๑๐/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๒๑

นางสาวภัทราภรณ์ คงดี
๐๖/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๒๒

เด็กชายฐิติวัสส์ มีทรัพย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๒๓

เด็กชายยศธร เศษสุวรรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๒๔

เด็กชายสุทายุทธิ

์

พรมนัด

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๒๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ คงเอ็น
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงเกตุแก้ว ทาประโคน
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๒๗

เด็กหญิงจันทกานต์ บุญยงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๒๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มุนมิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๒๙

เด็กหญิงเนตรชนนี ชูชีพ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๓๐

เด็กหญิงเนตรณรี สีนาค
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงปยพร เนาว์ประโคน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๓๒

เด็กหญิงพรวดี ดอกยีสุ่น

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๓๓

เด็กหญิงพิกุลทอง สุธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๓๔

เด็กหญิงวารุณี โกฏหอม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๓๕

เด็กหญิงศรินญา เนือไม้หอม

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๓๖

เด็กหญิงศิรินาจ เรืองประโคน
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ดวงมาลา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองนำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๓๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ดำประโคน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๔๐

เด็กหญิงสุภาพร วันทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๔๑

เด็กชายกมลเทพ ศาลางาม
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๔๒

เด็กชายจิรพันธุ์ เกตชุม
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๔๓

เด็กชายทรงศักดิ

์

บุพศิริ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๔๔

เด็กชายลัทธพล ชมฉลาด
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๔๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ประจวบสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สิมาจารย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๔๗

เด็กหญิงกรวรา ยอดศิลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๔๘

เด็กหญิงนันทนี อ่อนใจดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๔๙
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

มะลิซ้อน
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๕๐

เด็กหญิงปยธิดา เปนะนาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๕๑

เด็กหญิงรัตนากร ปะกังเวสัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๕๒

เด็กหญิงสุจิตรา นกแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๕๓

เด็กหญิงแพรรุ่ง ประทุมแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงวริญญา ตามตะขบ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงสุวภัทร ผสมงาม
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๕๖

เด็กชายศุภวัฒน์ ชอบมี
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๕๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ปดราคะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๕๘

เด็กชายกิตติพร จตุรวงศ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๕๙

เด็กชายอัครพล เสนาประโคน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๖๐

เด็กชายธีระชัย วงนก
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๖๑

เด็กหญิงชฎาพร โกติรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงศุปญญา ทวีชาติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงอาริยา คำขม
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๖๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชอบมี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๖๕

เด็กหญิงอลิษา จำนงสุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๖๖

เด็กชายธราเทพ สีประโคน
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๖๗

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

ชอบมี
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๖๘

เด็กชายศรัณย์ เหลือล้น
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๖๙

เด็กชายณัฐพล บุตรดีขันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๗๐

เด็กชายธนากร เจือจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๗๑

เด็กชายวรรักษ์ บุญมาก
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๗๒

เด็กชายวิชชานนท์ ทองแย้ม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๗๓

เด็กชายวีระเดช รัตน์ขันแสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๗๔

เด็กชายเอกชนก ช่างเกวียน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๗๕

เด็กชายพัฒนพงษ์ พิมพ์จันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ลดา พิมพ์จันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๗๗

เด็กหญิงทรรศนีย์ จันฤทธิ

่ ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงพรวิภา ไตรรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงวรรณภา แจ้งไธสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๘๐

เด็กหญิงวรัญชนา โมรา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ เจือจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๘๒

เด็กหญิงภัทราพร พลาชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๘๓

เด็กหญิงฐิติมา อุกอาจ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ วันประโคน
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๘๕

เด็กชายธีรวัฒน์ เอดสิงห์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๘๖

เด็กชายธนกร ทวีสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๘๗

เด็กชายนรวีร์ สมพร้อม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๘๘

เด็กชายรัฐภูมิ ผลโสติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๘๙

เด็กชายวัฒนา อินทรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๙๐

เด็กชายนนธวัช เจือจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงสุธิดา เจือจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๙๒

เด็กหญิงรุจิกร บุญทวี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๙๓

เด็กหญิงวรัญญา ศรีดา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๙๔

เด็กหญิงวันทนีย์ บุญเหมาะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๙๕

เด็กหญิงอมลฉวี หวนประโคน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๙๖

เด็กหญิงเจนจิรา พลสีเมือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๙๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ยอดศิลา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๙๘

เด็กชายภานุวิชน์ ยอดศิลา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๓๙๙

เด็กชายภานุพงษ์ ยอดศิลา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๐๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศรีวิเศษ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๐๑

เด็กหญิงชนาพร หรีประโคน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๐๒

เด็กหญิงปยาพัชร์ แก้วประโคน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๐๓

เด็กหญิงศิรา นาคย้อย
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๐๔

เด็กชายฐณะวัฒน์ ศรีวิเศษ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๙ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๐๕

เด็กชายสิทธิโชค สารคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๐๖

เด็กชายสมพินิจ สีดา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๐๗

เด็กชายสมโภชน์ มณีคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๐๘

เด็กชายวิชชากร เจือจันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๐๙

เด็กชายยงยุทธ สมานมาก
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๑๐

เด็กหญิงปรวิษา ผดุงแดน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงศราวณีย์ แสวงสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๑๒

เด็กหญิงวนันชญา หมันตลุง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๑๓

เด็กหญิงณธิดา บันลือทรัพย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๑๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ขันทองคำ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๑๕

เด็กหญิงฤดีรัตน์ นวลยิม

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงนภัสสร หรีประโคน

่

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๑๗

เด็กหญิงนฤมล เต็นประโคน
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงสุพรรษา เสพสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๑๙

เด็กชายวราเทพ กระแสโสม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๒๐

เด็กชายวิภพ สีตะวัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๒๑

เด็กชายภูมินันท์ พิลาวุธ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๒๒

เด็กชายสัชฌุกร หมวดประโคน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๒๓

เด็กหญิงนันทิตา อันธเกตุ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๒๔

เด็กหญิงจิราพร กลุ่มยา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๒๕

เด็กหญิงดวงพร สุขจิตต์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๒๖

เด็กชายคฑาวุธ คงคะชาติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๒๗

เด็กชายธีรภัทร สีหานาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๒๘

เด็กชายธนะรัชต์ นามมูลตรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๒๙

เด็กชายสหภาพ ไพริง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๓๐

เด็กชายปรินทร์ หลักด่าน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๓๑

เด็กชายพันรบ นามพูน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๓๒

เด็กชายวรวุธ สีหาราช
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๓๓

เด็กชายณัฐพงษ์ บุตรประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๓๔

เด็กชายแฟง ทาประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๓๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีสุนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๓๖

เด็กชายวิษณุ สมใจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๓๗

เด็กชายณพล ได้พร้อม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๓๘

เด็กชายบุญกิจ ยิงรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๓๙

เด็กชายภูรีวัฒน์ อินทร์มี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๐ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๔๐

เด็กหญิงบุญกาจญน์ หลายทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๔๑

เด็กหญิงปยะดา กลุ่มยา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงนัตทริตา มาดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๔๓

เด็กหญิงพิมพิศา ปอประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๔๔

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ มวงประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๔๕

เด็กหญิงจงกลนี ขาวประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๔๖

เด็กชายเกียรติภูมิ สระแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๔๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ประชัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๔๘

เด็กชายพิพัฒน์ หมันตลุง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า สระแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๔๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ ต็วนประโคน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๕๐

เด็กชายวศิน แสนใจกล้า
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๕๑

เด็กชายสุรสันต์ งกประโคน
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๕๒

เด็กชายธนาคิม มาประจง
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๕๓

เด็กชายเทิดศักด์ แก่นอินทร์
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๕๔

เด็กชายจีรวัฒน์ วงศ์ทอง ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๕๕

เด็กชายธนากร เลาประโคน
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๕๖

เด็กชายกฤตเมธ ยันประโคน
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๕๗

เด็กหญิงธวัลพร ภารรัมย์
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๕๘

เด็กชายภัทรพงษ์ แฮะประโคน
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๕๙

เด็กชายธนภัทร หยาดประโคน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๖๐

เด็กชายจิณณวัตร เพ็ชรประโคน
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๖๑

เด็กหญิงถาวรีย์ จีนประโคน
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๖๒

เด็กชายอัครวินท์ โกยสำราญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนน้อย หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๖๓

เด็กชายรัชภูมิ อินทะมาตย์
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๖๔

เด็กหญิงสตรีรัตน์ รักษี
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๖๕

เด็กชายวชิรวัชร ชะรัตรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๖๖

เด็กชายเดชนิน อยู่ขำ
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๖๗

เด็กชายปยวัฒน์ ดวงเดียว
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๖๘

เด็กชายภูวดล ปวงสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๖๙

เด็กชายถาวรีย์ ยิงมี

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๗๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศักดิศรีกรม

์

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๗๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีสุข
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๗๒

เด็กชายธีรไนย ขวัญทอง
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๗๓

เด็กชายอภิวัฒน์ นพธัญญะ
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๗๔

เด็กหญิงอินทิรา พิลาชัย ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๑ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๐๙๔๗๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สมศรี
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงพัชราพร โพยนอก

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงอชิรญา โพยนอก
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๗๘

เด็กหญิงพิชชาพร บุญอุ้ม
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๗๙

เด็กหญิงยอดกมล ภูผาเดียว ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๘๐

เด็กหญิงรัชฎาวรรณ ชรัดรัมย์ ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๘๑
เด็กหญิงบุษบามินตรา

เปาเงิน
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๘๒

เด็กชายกฤษณพัฒน์ พรมเมืองซ้าย
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๘๓

เด็กชายเพชรรัตน์ มาสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๘๔

เด็กชายสุรเกียรติ ดรุณพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๘๕

เด็กชายธิติวุฒติ พรเวียง
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงนิตยา ศรีลามุข
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๘๗

เด็กชายรุ่งเรือง ยืนกระมล ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๘๘

เด็กชายสิรดนัย กันหา ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๘๙

เด็กชายนันทพงศ์ ยันทอง ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๙๐

เด็กชายทินภัทร ตองติดรัมย์ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๙๑

เด็กชายอนุชิต แก้วชนะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๙๒

เด็กชายศาตรา แววดี ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๙๓

เด็กชายณฐพงษ์ สำราญกาย ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๙๔

เด็กหญิงพรพรรณ ถินคำบง

่

๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงมัณฑนา แว่นวิเศษ
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๙๖

เด็กหญิงอนัญญา ภักดี
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๙๗

เด็กหญิงณันฐกานต์ สิงห์มาศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๙๘

เด็กหญิงแสงดาว ปนสันเทียะ
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๔๙๙

เด็กชายณัตธพล ไชยศรีรัมย์ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๐๐

เด็กหญิงกรวรรณ สุขแก้ว ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๐๑

เด็กหญิงจิรนันท์ มียิง

่

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๐๒

เด็กหญิงมุธิตา สุพรรณดี ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๐๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ กล้วยประโคน
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๐๔

เด็กหญิงสุภาพร เพชรใสดี
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๐๕

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สำราญกาย
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๐๖

เด็กหญิงนิภา พรมจินดา
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๐๗

เด็กชายธนทัต มาน้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๐๘

เด็กชายประสิทธิ

์

พงษ์สุวรรณ์ ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๐๙

เด็กชายวีรวัฒน์ อินทะมาตย์
๑๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๒ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๐๙๕๑๐

เด็กหญิงทรงอัปสร รดถา
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๑๑

เด็กหญิงทินมณี ดีพรม
๒๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๑๒

เด็กหญิงพลอยชมพู โม้ผา ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๑๓

เด็กหญิงจันทมาทต์ วิบูลย์อรรถ
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๑๔

เด็กหญิงวรินยุพา วิวาโค ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๑๕

เด็กชายชนะชน ไวยาประโคน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๑๖

เด็กชายวาริสด์ ทองวิจิตร ๔/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๑๗

เด็กชายภาวัฒน์ วิดประโคน
๑๕/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๑๘

เด็กชายอภิวัฒน์ อินทะมาตย์
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๑๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ยืนกระมล
๑๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๒๐

นายอิสเรศ จำนงค์ประโคน
๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๒๑

เด็กหญิงฐิติมา จิตรมัน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๒๒

เด็กหญิงธัญภรณ์ ศรีเพ็ชร
๑๓/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๒๓

เด็กหญิงอรัญญา แดนวิวัฒน์เดชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๒๔

เด็กหญิงอรณี อินทพัฒน์
๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๒๕

เด็กหญิงสุภัสสร มียิง

่

๑๒/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๒๖

เด็กชายไชยวัฒน์ ชะนะประโคน ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๒๗

เด็กชายอรรควัฒน์ ภูมิสูง
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๒๘

เด็กหญิงมนต์นภา ผลบุตร์ ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๒๙

เด็กหญิงจิราพัชร เรืองชาญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๓๐

เด็กชายจักรกฤช ขวัญสูงเนิน ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๓๑

เด็กชายศุภกิตติ พาชืนใจ

่

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๓๒

เด็กชายศิรากร คำยาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๓๓

เด็กชายไชยวัฒน์ แพงสอน
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๓๔

เด็กหญิงสิริวิมล สุขทวี
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๓๕

เด็กหญิงช่อฟา สังคำ
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๓๖

เด็กหญิงนันทพร พิมพ์ทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๓๗

เด็กหญิงประติกา อินทพัฒน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๓๘

เด็กหญิงณัฐสุดา ทะรารัมย์
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๓๙

เด็กหญิงรุ้งนภา หงษ์ศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงพัชรา จำเจริญลาก
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๔๑

เด็กชายณัฐพงษ์ สารีรูป
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๔๒

เด็กชายกษิตินาถ เสมอภาค
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๔๓

เด็กชายอภินันท์ แสงใส ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๔๔

เด็กชายวัฒนา โสมคำ
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  
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บร ๔๔๕๙/๐๙๕๔๕

เด็กชายเพชรพงษ์ ราชสมบัติ
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๔๖

เด็กชายปญญา บุญช่วย
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๔๗

เด็กชายมนตรี ศรีตุ้มแก้ว
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๔๘

เด็กชายภัทรพล พลวัน
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๔๙

เด็กชายณัฐวัตร ทัดมาลา
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๕๐

เด็กชายจักรพรรณ ดอนมาก ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๕๑

เด็กชายธีรเดช บุญชาย
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๕๒

เด็กหญิงจิรภัทร์ ขุนนคร
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๕๓

เด็กหญิงอารยา วงศ์ดี ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๕๔

เด็กหญิงมุธิตา สิงคะ
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๕๕

เด็กหญิงรุ้งทิวา หงษ์ศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงสุชานาท วรรณจงคำ
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๕๗

เด็กหญิงนันทิวา จันทร์พงษ์
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๕๘

เด็กหญิงสาลี

่

ปุราสะกัง
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงวริศรา สายสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด หินลาด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๖๐

เด็กชายบริพัตร์ ฝกจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๖๑

เด็กชายถือชัย เชิดชาย
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๖๒

เด็กชายอุณรุต ขุนเภา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๖๓

เด็กชายปณณวิชญ์ รุ่งประโคน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๖๔

เด็กชายพงศกร วรรณโสภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๖๕

เด็กชายณัฐพงษ์ แสงประโคน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๖๖

เด็กหญิงทิพปภา รุ่งประโคน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงกัญรัตน์ มีมัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๖๘

เด็กหญิงรัตติกาล หิงประโคน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ร่มโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงมนฑิรา เพชรประโคน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงพรธิดา คุมาประโคน
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๗๒

เด็กชายณัฐนันท์ สระประโคน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๗๓

เด็กชายกรวิทย์ แสงประโคน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๗๔
เด็กชายเจษฎาภาษณ์

คำวงศ์ษา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๗๕

เด็กชายชลันธร บุญมี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๗๖

เด็กชายทินภัทร ดาประโคน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๗๗

เด็กชายธีรภัทร ดูแล
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๗๘

เด็กหญิงชนาภา พรหมรุกขชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงณัฐชญา ภูมิโคกรักษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๘๐

เด็กหญิงนาราศิริ รุ่งประโคน ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงปากีรนัน ดาประโคน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงศุภารดา คงสืบชาติ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๘๓

เด็กหญิงพัณณิตา ศรีวิเศษ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๘๔

เด็กชายวิศิษฏ์ ตรุพิมาย ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๘๕

เด็กชายศุภวิชญ์ บุรินนิตย์
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๘๖

เด็กชายศรายุทธ ปายงูเหลือม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๘๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ มีทรัพย์ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๘๘

เด็กชายศุภกานต์ ธรรมประโคน
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๘๙

เด็กชายสิทธินันท์ เพชรประโคน
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๙๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงศ์สมบัติ
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๙๑

เด็กชายอมรรัตน์ จังหวัดกลาง ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๙๒

เด็กชายปฏิภาณ อาจประโคน
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๙๓

เด็กชายอนุชา อิสระโร
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงเปรมวดี แก้วเมืองกลาง
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงสุจิตรา สวายผล
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๙๖

เด็กหญิงสร้อยสุดา คล้ายจันหอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๙๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อุ่นวิเศษ
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๙๘

เด็กชายภัทรพงษ์ วังคีรี
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๕๙๙

เด็กชายนพรัตน์ ชมพู
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๐๐

เด็กชายภูธเนตร นิมประโคน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๐๑

เด็กชายอาทิตย์ โสสระเกษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๐๒

เด็กหญิงมุขธิตา ใจคิด
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๐๓

เด็กชายธนากร บุญล้อม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๐๔

เด็กหญิงสริตา ศรีสุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๐๕

เด็กชายอดิศร นิมประโคน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๐๖

เด็กชายรัชนันท์ เผือนประโคน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๐๗

เด็กชายกฤษณพงษ์ กงค์ประโคน
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๐๘

เด็กชายอิสระ กงค์ประโคน
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๐๙

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

ขำประโคน
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๑๐

เด็กชายธีรเดช บุญประโคน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๑๑

เด็กชายตโมทร กองจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๑๒

นายอมารินทร์ หวลขุนทด
๑๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๑๓

เด็กหญิงชนากานต์ เกิดประโคน
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงอาทิตย์ติยา ดาประโคน
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงณริสสา สีทร
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๑๖

เด็กหญิงศรัญญา สุขจิตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๑๗

เด็กหญิงขวัญฤทัย สุชาติลำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๑๘

เด็กชายพงษ์ศิริ บุดดีคง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๑๙

เด็กชายภานุภัทร ด้วงชำนาญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๒๐

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ด้วงชำนาญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๒๑

เด็กชายจีรวัฒน์ นิมประโคน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๒๒

เด็กชายธนัดดา ราศรีประโคน

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๒๓

เด็กชายธนภัทร พุดธิสา
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๒๔

เด็กชายพงศกร นินประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๒๕

เด็กชายธนายุทธ นาคนาคา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๒๖

เด็กชายจีรวัตร หาญประโคน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๒๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ ศรีรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดหนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๒๘

เด็กชายสัตภัณฑ์ ทินโนรส
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๒๙

เด็กชายภานุวัฒน์ มีฤทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๓๐

เด็กชายภัทรพล ชาญณรงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๓๑

เด็กชายดวงตะวัน จันทร์โท
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๓๒

เด็กชายเพชรสยาม นามเกษม
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๓๓

เด็กชายตรีทเศศ ลดจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๓๔

เด็กหญิงบัณฑิตา เกืองวง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๓๕

เด็กหญิงทิตญา จรประโคน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๓๖

เด็กหญิงอธิติญา ทานะขันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๓๗

เด็กหญิงรัฐพร สุขประโคน
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงพิไลภรณ์ ประทุมตะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๓๙

เด็กหญิงพิมพ์ใจ เฮียงโฮม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๔๐

เด็กหญิงพิมพ์วิไล เลียวประโคน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๔๑

เด็กหญิงพรทิพย์ อันทรินทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๔๒

เด็กหญิงพรประกาย บอกประโคน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงอุษา สีดาชมภู
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๔๔

เด็กชายสุรกิจ เด็ดประโคน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๔๕

เด็กชายณฏฐพล ยิมดี

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๔๖

เด็กชายณรงค์ชัย วันทะวงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๔๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทอนกระโทก
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๔๘

เด็กชายนิพพาน จันทร์สด
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๔๙

เด็กชายกฤษนิล วิเวกรัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงวายุณี ชายประโคน
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงปณฑิตา แสงมาลัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๕๒

เด็กหญิงศิริวรรณ เลือยเปน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๕๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ ช่างเกวียน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงฉันทิศา หาสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๕๕

เด็กหญิงแสงมณี แสนสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงอรพรรณ สุขประโคน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงณิชารีย์ ครบุรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๕๘

เด็กหญิงเขมิกา โชสูงเนิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงวราภรณ์ อุดมพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงธนัทวรรณ สีทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงภาวิกา แลกจันทร์เหนือ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๖๒

เด็กหญิงสุพรรษา ยงค์ทวี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๖๓

เด็กชายประวิทย์ บุญทะสอน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๖๔

เด็กชายวรดร สุขแสวง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๖๕

เด็กชายนาธาร นิลดวงดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๖๖

เด็กชายพิริยะ ตันนอก
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๖๗

เด็กชายนพกร แสนกล้า
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๖๘

เด็กชายปรเมศวร์ ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๖๙

เด็กชายสมพงษ์ น้อยพุก
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๗๐

เด็กชายสมหมาย ลายนำเงิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๗๑

เด็กหญิงจันทรา หลงพิมาย
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๗๒

เด็กหญิงทรงอัปสร เสียงวังเวง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๗๓

เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ เกืองวง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๗๔

เด็กชายพงศธร นิลสวาท
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๗๕

เด็กชายกองศักดิ

์

เข็มทิศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๗๖

เด็กชายเดชา สอนประโคน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๗๗

เด็กชายธีรธร ศรีตัมภวา
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๗๘

เด็กชายโชคชัย ยงค์ทวี
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๗๙

เด็กหญิงเกศราภรณ์ เลียวประโคน
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๘๐

เด็กหญิงทิพย์ธัญญา เลียวประโคน
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๘๑

เด็กหญิงนภาพร สุขประโคน
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงพาฝน หาสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๘๓

เด็กหญิงสุภธา สกุลพรม
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๘๔

เด็กหญิงพรรณธิตา ศรีละพรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงสุธาดา สุขประโคน
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๘๖

เด็กหญิงวาริน จ้านกันหา
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงพนิดา อุดมพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดีเอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๘๙

นางสาวรจนา ปญญาเอก
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๙๐

เด็กหญิงศิริภา บอกประโคน
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงศศิวิมล ดีล้อม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๙๒

นายนัฐพงษ์ กระโจม
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๙๓

นายธิติพร ศรีตัมภวา
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๙๔

เด็กหญิงพุธธิตา เชิญรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หนองปรือ  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๙๕

เด็กชายทรงพล โรจน์ประโคน
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๙๖

เด็กชายอนุวัติ ฮุยประโคน ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๙๗

เด็กชายเลอมาน สายสิทธิ

์

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยาง ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงธันยมัย สุนประโคน
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ชูประโคน
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๐๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญพงษ์
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงชลธิชา ผงอ้วน
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๐๒

เด็กหญิงอัญชิษฐา นาเม็ง
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงสุชาดา เฮ็งประโคน
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงกัลย์สุดา เจริญวัด
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงพีรญา ชัยสิทธิ

์

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยาง ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๐๖

เด็กชายนัฐพงศ์ จริงประโคน
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๐๗

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีเสริม ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยาง ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงสุภาพร พูนประโคน
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงพิยดา พลตรี
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงอนงค์นาถ เขียวขำ
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๑๑

เด็กชายณัฐภัทร เอ็นดู
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเบง วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๑๒

เด็กชายดัสกร สอนดี
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเบง วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๑๓

เด็กชายพงศธร แสงทอง
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเบง วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๑๔

เด็กชายพีระพงษ์ พรมแพง
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเบง วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๑๕

เด็กชายสมรักษ์ ศรีวงษา ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเบง วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๑๖

เด็กชายอิทธิพล พิงพูงา
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเบง วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๑๗

เด็กหญิงวราศิณี ปนหอม ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเบง วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๑๘

เด็กหญิงสิริมา บุญท่วม ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเบง วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ เพชรล้อมทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเบง วัดโคกเบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๘ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๒๐

เด็กชายทีฆทัศน์ โคกหงษ์
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเบง วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๒๑

เด็กชายทักษ์ดนัย เสมอตระกูล ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเบง วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๒๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร เชือดี

้

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกเบง วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๒๓

เด็กหญิงนารี บัวสุข
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเบง วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๒๔

เด็กชายฐิติพงค์ พรมเกษ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๒๕

เด็กชายชัยมงคล แว่นประโคน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๒๖
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

โพธิประโคน

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงเพ็ญพรรษา ใยยอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๒๘

เด็กหญิงรัตนาวลี หาญคำวงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๒๙

เด็กหญิงอรปรีญา พันธ์ทา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๓๐

เด็กหญิงมาริษา ปุยแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๓๑

เด็กหญิงรัตนา ชายประโคน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๓๒

เด็กหญิงวรรวิสา จริงประโคน
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๓๓

เด็กหญิงติณณา เกิดประโคน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๓๔

เด็กชายศูภณัฐ แสนรถ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๓๕

เด็กหญิงวรัทยา พิมมะสาร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๓๖

เด็กหญิงกฤศรดา บาลโสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๓๗

เด็กหญิงวณิดา โขนสันเทียะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๓๘

เด็กชายพันธกาน กมลช่วง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๓๙

เด็กชายกิตตินันท์ ถาดชารัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๔๐

เด็กชายชลดรงค์ ไพลาศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๔๑

เด็กชายธรรมรัตน์ ศรีสุวงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๔๒

เด็กชายภูริ โคประไพ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๔๓

เด็กหญิงนฤภร มาประโคน
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๔๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

โลประโคน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๔๕

เด็กชายดนุสรณ์ สืบสวน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๔๖

เด็กชายธนภัทร กลมประโคน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๔๗

เด็กชายประธาน โลประโคน
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๔๘

เด็กชายอธิษฐาน ทนงค์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๔๙

เด็กชายณัฐพล จริงประโคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๕๐

เด็กหญิงจิราทิพย์ เติมกลาง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๕๑

เด็กหญิงช่อชบา ท่าประโคน
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๕๒

เด็กหญิงนวลพยอม อำไพ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๕๓

เด็กหญิงประภัสสร ทรงสีสด
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๕๔

เด็กหญิงพรกนก จันทร์ประโคน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๙ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๕๕

เด็กหญิงเบญญภา แกนประโคน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๕๖

เด็กหญิงวรรณภา ทานะรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๕๗

เด็กหญิงมาริษา นาคประโคน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๕๘

เด็กหญิงณัฐธิกา บุญวิจิตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๕๙

เด็กชายจักรพงษ์ ผู้ดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๖๐

เด็กหญิงธนพร นาเมือง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๖๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ยอมประโคน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๖๒

เด็กชายราชัน จันทร์ประโคน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๖๓

เด็กชายศิรศักดิ

์

โกยสำราญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๖๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ นาคประโคน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๖๕

เด็กชายสุเมธ สุนประโคน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๖๖

เด็กหญิงพรนภา เงางาม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๖๗

เด็กชายวิสิทธิ

์

ศาลางาม
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๖๘

เด็กชายอัษฎา เพ็งเพชร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๖๙

เด็กชายเอกลักษณ์ สาวิเศษ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๗๐

เด็กชายจารุวัฒน์ แคล้วณรงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๗๑

เด็กชายบดินทร์ สาแก
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๗๒

เด็กหญิงสุนิษา ดิบประโคน
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงศุภมาศ นาคประโคน
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๗๔

เด็กหญิงพิชชาภา สิงห์ประโคน
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงอาภาภรณ์ แสนฉลาด

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๗๖

เด็กชายยศพล โลประโคน
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงปญญาพร วันนอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดประชาสรรค์  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๗๘

เด็กชายชลชาติ สุนประโคน
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๗๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์หอม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๘๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร มลิกรรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๘๑

เด็กหญิงภัทราวดี เสาเปรีย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๘๒

เด็กหญิงนิภาดา อ่อนจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๘๓

เด็กหญิงวรรวิษา ผินโพธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๘๔

เด็กหญิงอารียา นาคงาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๘๕

เด็กหญิงจารุวรรณ เนาวิรัตน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๘๖

เด็กหญิงปารณีย์ เพ็งประโคน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ กลินสุคนธ์

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๘๘

เด็กหญิงพรสุดา รักษาภักดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๘๙

เด็กหญิงมัณฑนากร แก่นจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๐ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๙๐

เด็กหญิงรัตนาพร ก้อนคำใหญ่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๙๑

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ สุนประโคน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๙๒

เด็กหญิงสุนิตา ตาติจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๙๓

เด็กชายตนุภัทร ชนะรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๙๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

พลมณี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๙๕

เด็กชายจงรัก ปุมสระเกษ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เติมประโคน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๙๗

เด็กชายพงษ์อมร ศิริวิชา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๙๘

เด็กชายภูผา ยิงมีมา

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๗๙๙

เด็กชายภูริทัต ชาญศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๐๐

เด็กชายวิวาห์ เติดประโคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๐๑

เด็กหญิงธัญธรณ์ เรืองศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๐๒

เด็กหญิงนันทิยา ศรีประโคน
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๐๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ เนาวรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๐๔

เด็กหญิงแพรวา วงศ์ประณุท
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๐๕

เด็กหญิงมาริษา บอกประโคน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงศิริพร เพ็งประโคน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๐๗

เด็กหญิงอรวรรณ หาทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงห์ประโคน
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๐๙

นายศักดา ศรีสันต์
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๑๐

นางสาวจิรดา ภูวงษา
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๑๑

นางสาวชลธิชา ปกสนิท
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๑๒

นางสาวธนัญญา นะวะนิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๑๓

นางสาวปรียา ภูเวียง
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๑๔

นางสาวพัณณิตา ขันเงิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๑๕

นางสาวภัสรีวัลย์ อันทะปญญา
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๑๖

นางสาวลออ สุรินทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๑๗

นางสาวศิวพร มาดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๑๘

นางสาวเสาวณี สำราญดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๑๙

นางสาวอริยา โนนน้อย
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๒๐

นางสาวอัญชลิกา อินทรประชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๒๑

นางสาวมนัสนันท์ บุรินประโคน
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๒๒

นางสาวปาณี ตนประโคน

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๒๓

นางสาวลลิตา แซ่เตียว
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๒๔

นางสาววริษา พึงบรรหาญ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๑ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๒๕

นางสาวอนุสรา บุตรงาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๒๖

นางสาววิรญา แสงมณี
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๒๗

นายธนากร เสาเปรีย
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๒๘

นางสาวขวัญฤดี เติดประโคน

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๒๙

นางสาวจรรญาพร แว่นประโคน
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๓๐

นายชัชวาลย์ แฮะประโคน
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๓๑

นายนวิน ยอดขาว
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๓๒

นายภาคีนัย สุขใจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๓๓

นายรัฐศาสตร์ กระแสเทพ
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๓๔

นางสาวจิดาภา พุทธิเสน
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๓๕

นางสาวเพ็ญพิชชา เพ็งธรรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๓๖

นางสาวมัลลิกา จงประโคน
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๓๗

นางสาววรินทร ดีเลิศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๓๘

นางสาวสุพัตรา เวชประโคน
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๓๙

นายอาณุเทน พรมบุตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๔๐

นางสาวเปรมวดี พุ่มไม้
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๔๑

นางสาวศิริญญา ชะใบรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๔๒

นางสาวกัลยารัตน์ แอดแฮด
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๔๓

นางสาวชลิตา ทองอินทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๔๔

นางสาวฐิติพร ทองกระโทก
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๔๕

นางสาวภูริดา ตาลเพชร
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๔๖

นางสาวอักษรสวรรค์ นาคพิมพ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๔๗

นายปรัชญา ริมงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๔๘

นางสาวกนกพร พิประโคน
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๔๙

นางสาวรมัย เครือมนต์
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๕๐

นางสาวกุลธิดา แก้วอบมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๕๑

นางสาววิชุตา ประสีละเตสัง
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๕๒

นางสาวจิรัชญา คุณนาเมือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๕๓

นายธนดล ภูเลือมใส

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๕๔

นายศรนรินทร์ อินสำราญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๕๕

นายเสกสันต์ อินสำราญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๕๖

นางสาวกชนิภา เปรียบนาน
๒๔/๐๔/๒๔๘๖

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๕๗

นางสาวเจนจิรา จันประโคน

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๕๘

นางสาวปยธิดา คุยประโคน
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๕๙

นางสาวศรินนา ด้วงประโคน
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๖๐

นางสาวศุภาพร รักพร้า
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๖๑

นางสาวสาธิมา เสาเปรีย
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๖๒

นางสาวสุภาดา สัตปานนท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๖๓

นางสาวอพันตรี ลินคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๖๔

นางสาวอัควดา อุ่นเรือง
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๖๕

นางสาวธมลวรรณ แก้วประเสริฐ
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๖๖

นางสาวเปรมมิกา จันทาปุย
๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๖๗

นายธีรภัทร ไกลกลางดอน
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๖๘

นายชัยญะ อุฒา
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๖๙

นายภูพิรัฐ เหล่าหว้าน
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๗๐

นางสาวอารยา บุตรประโคน
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๗๑

นางสาวธราทิพย์ พิประโคน
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๗๒

นางสาวปยะพร เสาเปรีย
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๗๓

นางสาวสลิวรรณ เจริญพันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๗๔

นายศิวกร ทองเคน
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๗๕

นายอาชวิน วงศ์สุริยา
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๗๖

นางสาววรรณภา สุวรรณชาลี
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๗๗

นางสาวสุภาพร บุญวิเศษ
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๗๘

นางสาวรัษษาภร ฉลวย
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๗๙

นางสาวอุมาพร บึงลอย
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๘๐

นางสาวชลธิชา เพชรนุช
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๘๑

นายรวินันท์ จันทร์ไทย
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๘๒

นางสาวณิชาภัทร เสาเปรีย
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๘๓

นางสาวมินทิรา ไวยาประโคน
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๘๔

นางสาวสโรชา จันทร์ทร
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๘๕

นางสาวสุพรรษา แสงโสภี
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๘๖

นางสาวอรุณี คุ้มโศก
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๘๗

นายพรรษวุฒิ นรัฐกิจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๘๘

นางสาวกัญญารัตน์ สัตบุตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๘๙

นางสาวจุฑามาส ศักดิศรีกรม

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๙๐

นางสาวภูริชญา คลธา
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๙๑

นางสาวศรุตา พิมพ์พันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๙๒

นางสาวบุญสิตา เกษศรีรัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๙๓

นางสาวพัชรินทร์ เสาปรีย
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๙๔

นางสาวรักสา บุตรสาลี
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๙๕

นายอภิรักษ์ เอกสุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๙๖

นางสาวโชติกา ทองนำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๙๗

นางสาวฐิติมา เตะประโคน
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๙๘

นางสาวสุพัตรา แสนสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๘๙๙

นายนฤนาท ศรีประดู่
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๐๐

นางสาวฐิตาภา นาคประโคน
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๐๑

นางสาววริศรา บุญศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๐๒

นางสาวชุติกาญจน์ เกษกุล
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๐๓

นางสาวพรรณิภา หนูด้วง
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๐๔

นางสาวมัทนา ทำอาษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๐๕

นางสาวสุทธิดา กันรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๐๖

นายอาเนช เพ็ชรกล้า
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๐๗

นางสาวศุภิกา เตียกประโคน
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๐๘

นายสุทัศน์ โรจน์ประโคน
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๐๙

นางสาวโศรดา ล้านแสน
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๑๐

นางสาวปยะฉัตร ม่วงประโคน
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๑๑

นายกิตติศักดิ

์

สาขาว
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๑๒

นางสาวสุทธิดา เชือจีน

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๑๓

นางสาวพัชรพร ลูกอินอ่อน
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๑๔

นางสาวณัฐริกา ศิริโสม
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๑๕

นางสาวเขมิกา งามเลิศ
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๑๖

นางสาวกรรณิกา มะลิกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๑๗

นายฉัตรเทพ ณ พล
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๑๘

นางสาวณัฐธิชา ทองประโคน
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๑๙

นางสาวปยธิดา ปนจันทึก
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๒๐

นางสาววรัญญา เตยพิมาย
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๒๑

นางสาววสิตา สุจริตภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๒๒

นายสุรศักดิ

์

นามประโคน
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๒๓

นางสาวพรรณพร แก้วนิล
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๒๔

นางสาวสุธาทิพย์ บัวแสน
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๒๕

นางสาวจันทร์ทิพย์ กรุงเพ็ชร
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๒๖

นางสาวชบา ใยเมือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๒๗

นางสาวรัตนภรณ์ นิลศิริ
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๒๘

นางสาวอมรรัตน์ สุโส
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๒๙

นางสาวอัมพร แสนสี
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๓๐

นายสายฟา ฉัตรเฉลิม
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๓๑

นางสาวอแมนด้า แสงแดง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๓๒

นางสาวสวรินทร์ สุกไสย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๓๓

นางสาวจุฑามาศ มาประโคน
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๓๔

นางสาวจุรีรัตน์ รกรากทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๓๕

นางสาวนภัสวรรณ สมรรถนเรศวร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๓๖

นางสาวอัญชัน คนัยรัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๓๗

นางสาวพัทธวรรณ สมรรถนเรศวร์
๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๓๘

นางสาวรจนา โผนผาด
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๓๙

นายฤทธิขันติ

์

เตชะกัน
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๔๐

นายธวัชชัย สายทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๔๑

นางสาวกาญจนา ทุนกอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๔๒

นางสาวปาณิตา พฤกสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๔๓

นางสาวพรรณิการ์ ยงทวี
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๔๔

นางสาวพัชรินทร์ เฮ็งประโคน
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๔๕

นางสาวลลิตา จุลทัศน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๔๖

นางสาวอรญา วะสุขัน
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๔๗

นางสาวอาภากร ศาลางาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๔๘

นางสาวอารียา ศาลางาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๔๙

นายไชยวัฒน์ น้อยสี
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๕๐

นางสาวอังคณา อุลิต
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๕๑

นางสาวปวันรัตน์ ศรีวิเศษ
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๕๒

นายภูบดินทร์ กันหาสูงเนิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๕๓

นางสาวธัญจิรา สุนประโคน
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๕๔

นายชิษณุพงศ์ สุนประโคน
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๕๕

นายวุฒิชัย เพราะยิง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๕๖

นายธนพนธ์ ปากประโคน
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๕๗

นายประสิทธิ

์

หนองพล
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๕๘

นายอานนท์ เสาเปรีย
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๕๙

นายเลิศวรรธน์ เทียงธรรม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๖๐

นายเจษฎากร ฮาประโคน
๓๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๖๑

นายชญานนท์ สมเจตนา
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๖๒

นายปริญญา ใยทอน
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๖๓

นายพุธชงค์ เติมประโคน
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๖๔

นายสุพล เมยประโคน
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๖๕

นายชินวัฒน์ วงศ์ประโคน
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร วัดปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๖๖

เด็กหญิงสุภาวิดา พัดรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอโณทัย กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๖๗

เด็กชายกฤษณะ ปาวงค์นา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอโณทัย กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๖๘

เด็กชายนพพล พิริรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอโณทัย กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๖๙

เด็กหญิงชลธิชา แจ่มใส
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอโณทัย กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๗๐

เด็กหญิงรัชนีวรรณ หงษ์ทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอโณทัย กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๗๑

เด็กหญิงดวงสุนีย์ พงษ์เกษม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอโณทัย กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๗๒

เด็กชายอนุวัฒน์ แจ้งใจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๗๓

เด็กชายอานนท์ นะรมรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๗๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เจริญรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๗๕

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ จริตรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๗๖

เด็กหญิงสุพรรษา เรือกชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๗๗

เด็กชายเอกรินทร์ ชัยสุวรรณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๗๘

เด็กชายพงศกร นุกิจรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๗๙

เด็กชายอดิเทพ โอดรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๘๐

เด็กชายณัฐชนน กงสะกาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๘๑

เด็กชายอัษดา นะราชรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๘๒

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ มีภูคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๘๓

เด็กชายพรลภัส อ้นเนียม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญหวาน
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๘๕

เด็กหญิงวรรณิดา เปยมสน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๘๖

เด็กหญิงมณียา ยิงมี

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๘๗

เด็กหญิงปนทิพย์ ชมชืน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๘๘

เด็กหญิงวานิสา สมานพร้อม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงวรรณวิสา เกิดบุตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๙๐

เด็กชายธนพนธ์ ยายิรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๙๑

เด็กชายจงรัก อรรคพงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๙๒

เด็กชายญาณพัฒน์ แสงสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๙๓

เด็กชายกิตติเชษฐ์ แสนดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๙๔

เด็กชายอัมรินทร์ จริรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงชมพูนุช คุดครบุรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงนิรชา มาลาทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๙๗

นางอนงค์ภัทร์ เจริญรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๙๘

นางวิไลวรรณ สุขคำเมล์
๓๑/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๐๙๙๙๙

นางอุมาพร พรพันธ์พิสุทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๐๐

นางสาวศิราณี ศักรินพานิชกุล
๐๕/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๐๑

นางรักษ์มณี ผลแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๐๒

นางสาวชุติมา ชวนชืน

่

๐๑/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๐๓

นางครองทรัพย์ เจริญรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโชคกราด กทลิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๐๔

เด็กชายธนพล คงแสนคำ ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๐๕

เด็กชายจิรเมธ นุชาญรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๐๖

เด็กชายพิเชษฐ์ ฉลาด
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๐๗

เด็กชายทักษิณ แสนกล้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๐๘

เด็กชายพัสกร นุสิทธิรัมย์

์

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๐๙

เด็กชายคมกริช นุแรมรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๑๐

เด็กหญิงเบญจตา นิวินรัมย์
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงอุษณีย์ จริตรัมย์
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๑๒

เด็กหญิงสุนันทา นุชาญรัมย์
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงญาณิศา การุณรัมย์ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๑๔

เด็กหญิงณัฐชยา ผ้าผิวดี
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงพิกุล นำคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๑๖

เด็กหญิงบัณฑิตา กลางทัพ
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๑๗

เด็กชายพรเทพ อินเมฆ
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๑๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ นุแรมรัมย์ ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๑๙

เด็กหญิงปรวี นิสัยรัมย์
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๒๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา บัวหอม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๒๑

เด็กหญิงณัฐริกา ศรีสุวรรณ์
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๒๒

เด็กหญิงณัฐธิดา นะรมรัมย์ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๒๓

เด็กหญิงนลินนิภา แจ่มใส ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๒๔

เด็กหญิงปราณี โปดรัมย์
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บูรณพันธ์ ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๒๖

เด็กหญิงรักษิณา อิงคุทานนท์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๒๗

เด็กชายธันวา สำรญ
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๒๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

สมสุข
๑๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๒๙

เด็กชายปฐพี เลิศล้น
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๓๐

เด็กชายปรีชา อะโรคา
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๓๑

เด็กชายเขมเทพ อุมาธรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๓๒

เด็กชายฉัทชนัน นะเรศรัมย์
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๓๓

เด็กชายพิริยะ ศรีเชียงหา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๓๔

เด็กชายรัชชานนท์ จะเชนรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๓๕

เด็กหญิงพีริยา ศรีเชียงหา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๓๖

เด็กหญิงรุ่งฟา สรึมงาม
๑๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๓๗

เด็กหญิงวนิดา เครือวัลย์
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงศศิภา กาดรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๓๙

เด็กหญิงอรนิภา จริตรัมย์
๒๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๔๐

นายจิรายุ สายบุตร ๙/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๔๑

นายศุภสร กาดรัมย์
๑๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๔๒

เด็กชายณัฏฐชัย จิตตัง

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๔๓

เด็กชายศิริชัย ศิริแสงจัทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงศิริพร มณีฤทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๔๕

นางสาวพินท์ศิริ ประโลมรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๔๖

เด็กชายจักรภัทร กิรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๔๗

เด็กชายวรเมธ ยุงรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๔๘
เด็กหญิงสุพรรณนิษา หมายกล้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๔๙

เด็กหญิงอารียา เชิดสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๕๐

เด็กหญิงกันต์กมล นุนารัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๕๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ สมัครสมาน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๕๒

เด็กหญิงศิรินทิพย์ มิถุนาวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๕๓

เด็กหญิงกานต์ จัดไทย

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๕๔

เด็กชายเชษฐา ยืนรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๕๕

เด็กชายภูมิภัทร สร้อยจิตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๕๖

เด็กหญิงนำผึง

้

จันทะเสน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๕๗

เด็กหญิงสริดา แสงเพชร
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๕๘

เด็กหญิงอนันตญา เมืองจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๕๙

เด็กหญิงไอลดา ทับขวา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๖๐

เด็กชายเทพทัต ตรีนัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๖๑

เด็กชายธีรภัทร จันปลิว
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๖๒

เด็กชายภานุพงศ์ พันธ์เสมอ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๖๓

เด็กชายเกษมพันธ์ คงกล้า
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๖๔

เด็กชายออมสิน กกรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๖๕

เด็กชายพสุธร วรกะโทก
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๖๖

เด็กชายอนุชัย นุนารัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๖๗

เด็กชายวรากร จะชนรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๖๘

เด็กชายสุรเสกข์ ขอรวมกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๖๙

เด็กหญิงนริศรา หลักเมือง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๗๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ พินิจรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๗๑

เด็กหญิงเกษสุมา วงศ์จำปา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๗๒

เด็กหญิงดารณี บุญจูง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๗๓

เด็กหญิงประติภา ผลบุญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๗๔

เด็กหญิงธมลวรรณ เจริญรัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๗๕

เด็กหญิงศุภนันท์ ใจบุญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงสุนิสา เฉียบแหลมดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงสิริมาส ทัศนะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา รอบแคว้น
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงสุกุลยา สาธร
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงปยธิดา กิรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ คงกล้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงธนิตา เจือจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงสุพรรณี มิถุนาวงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๘๔

เด็กหญิงลาวัลย์ ใจปติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๘๕

เด็กชายธนกฤต สุทธิศัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๘๖

เด็กชายเมธี ศรีสมบัติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๘๗

เด็กชายเจษฎา อินลี
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๘๘

เด็กชายทัตต์ตนัย จะรอนรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๘๙

เด็กชายปภินวิทย์ นิเรืองรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๙๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ อินทองหลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงอรทัย นิเรียงรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงต้นฝน สถิตชาติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๙๓

เด็กหญิงกัลยา ราชโส
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงปย์มนัส กันรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๙๕

เด็กหญิงชาลินี นิรอรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๙๖

เด็กหญิงกนกวลัย อุทัยรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๙๗

เด็กหญิงบุญฑิรา นิเรืองรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๙๘

เด็กหญิงสิริธันยา อินทองหลาง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๐๙๙

เด็กหญิงนีรชา ยิงมี

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงภูริตา นิยอนรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๐๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ฝอยจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๐๒

เด็กชายอนุชา ราชวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอโณทัย แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๐๓

เด็กชายชินวัตร เครือวัลย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอโณทัย แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๐๔

เด็กชายธีรดนย์ พจน์รัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอโณทัย แจ้งเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๙ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๐๑๐๕

เด็กชายอนุชา นิทะรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอโณทัย แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๐๖

เด็กชายธนภัทร กันรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอโณทัย แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๐๗

เด็กชายจีรเมธ วิเวกรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอโณทัย แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงกันตพร กวางรัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอโณทัย แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงอทิตยา ใจการ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอโณทัย แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงเบญญาภา พิมสิงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอโณทัย แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงสาวิตรี เจริญรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอโณทัย แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๑๒

เด็กหญิงเนตรนภา แจ่มใส
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอโณทัย แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงมาติกา วิเวกรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอโณทัย แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ นิทะรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอโณทัย แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๑๕

เด็กชายสิงหา แกจะสน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๑๖

เด็กชายเจฟฟรี

่

แก้วคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๑๗

เด็กชายกฤตกร นิรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๑๘

เด็กชายฐิติพงษ์ เนือทอง

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๑๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กุโนรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๒๐

เด็กหญิงอุทัยศิริ ดาราน้อย
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๒๑

เด็กหญิงผานิดา สมสวย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๒๒

เด็กหญิงกัญญานัฐ สายกลิน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงณฤศษา ศักดิกลม

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เกิดสวัสดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๒๕

เด็กหญิงจิตมาส นิจัมพันโท
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๒๖

เด็กชายอมรเทพ สุขเจริญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๒๗

เด็กชายคมสัน เสายอด
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๒๘

เด็กชายกรณ์ดนัย ละอองดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ ช่อมะลิ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๓๐

เด็กชายทินกร เทียมเลิศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๓๑

เด็กชายอิทธิเดช กับรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๓๒

เด็กหญิงฐิติมา ดาราย้อย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๓๓

เด็กหญิงสาณิตา มีแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๓๔

เด็กหญิงชลการ สมหมาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๓๕

เด็กหญิงธุวกร ทานะศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๓๖

เด็กหญิงพิมพร ชะเอมหอม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๓๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

นุชารัมย์ ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๓๘

เด็กชายอรรถวัติ บัวหอม
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๓๙

เด็กชายพลยุกต์ หอมขจร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๐ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๐๑๔๐

เด็กชายสมรส อุทัยรัมย์ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๔๑

เด็กชายชัชชล เจียวรัมย์
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๔๒

เด็กชายพงศภัค พันธ์หอ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๔๓

เด็กชายศตวรรษ ชิดปลัด
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๔๔

เด็กชายอนุภัทร ก่อแก้ว
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๔๕

เด็กชายพีรพล นิรัมย์
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๔๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แกมแก้ว
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงชฏาพร ประวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๔๘

เด็กหญิงสุชาวดี สุโขรัมย์
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๔๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญรัมย์
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๕๐

เด็กหญิงสุชาดา สุขจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๕๑

เด็กหญิงกมนนัทร์ โกยรัมย์
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๕๒

เด็กหญิงมณีชนก นิทะรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๕๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา ยุงรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๕๔

เด็กหญิงธัญพร ในจิตต์
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๕๕

เด็กชายปรินธร นิกรรัมย์
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๕๖

เด็กชายพงษ์ดนัย แสนสวาสค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๕๗

เด็กชายคมสันต์
แพทย์เปอนจันทร์

๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๕๘

เด็กชายภัทรพงศ์ บังทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๕๙

เด็กชายชมนัต ชินรัมย์ ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๖๐

เด็กชายวรชันย์ นะรินรัมย์
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๖๑

เด็กชายธนวรรธ พันธุ์หอ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๖๒

เด็กหญิงพรธีรา เร่คลอง
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๖๓

เด็กหญิงทิฆัมพร แก้วละออ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๖๔

เด็กหญิงอาทิติยา นิเรียงรัมย์
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๖๕

เด็กหญิงญานิศา พันธุ์ศรี ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๖๖

เด็กหญิงสริยา นราชรัมย์ ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๖๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ พรหมสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๖๘

เด็กหญิงอาทิศยา ดุจจานุทัศน์
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๖๙

เด็กหญิงอนันณัฐดา ยังรัมย์
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๗๐

เด็กหญิงรวิสรา รวันนา
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๗๑

เด็กชายปติวัต นุสิทธิรัมย์

์

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกยาง ท่าประชุมวารี  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๗๒

เด็กชายกันต์ดนัย สุมหิรัญ
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง ท่าประชุมวารี  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๗๓

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ วงศ์ประสิทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง ท่าประชุมวารี  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๗๔

เด็กหญิงวิรดา บูรณพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง ท่าประชุมวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๑ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๐๑๗๕

เด็กหญิงธัญญพร นามแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง ท่าประชุมวารี  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๗๖

เด็กชายฉัตดนัย กมลรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๗๗

เด็กชายวรเชษฐ์ รอบแคว้น
๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๗๘

เด็กชายจิรายุทธ กิรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๗๙

เด็กชายไตรภพ ประจันบาล
๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๘๐

เด็กชายพิชิตชัย พงษ์ธนู
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๘๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กะรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๘๒

เด็กชายอภิวัฒน์ วิไลรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๘๓

เด็กชายกิตติภณ เมืองหมิน

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๘๔

เด็กหญิงวราภรณ์ วิชัยยงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๘๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ ชัยสุวรรณ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๘๖

เด็กหญิงพรทิพย์ นิยมสกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๘๗

เด็กหญิงนิรัชพร กึมรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๘๘

เด็กหญิงอทิตยา บัญดาดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๘๙

เด็กหญิงวรรณิดา หุนติราช
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๙๐

เด็กหญิงอัณณ์ญาดา เพ็ชรเลิศ
๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๙๑

เด็กหญิงณิชมน ชัยสุวรรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๙๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ เชลงวิทย์
๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๙๓

เด็กหญิงอนัญญา วันโยธา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๙๔

เด็กหญิงรัตนาวดี ธรรมดา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๙๕

เด็กชายนนทวัฒน์ ทิสารัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๙๖

เด็กหญิงนวลอนงค์ สีสว่าง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๙๗

เด็กหญิงอิชรญา ฟกบางมุง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๙๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ธรรมดา
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๑๙๙

เด็กชายสิทธิพร ศรรักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๐๐

เด็กหญิงนิสาวัน ใจดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๐๑

เด็กชายอภิชัย สร้อยชา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๐๒

เด็กชายวีรภาพ แสงสว่าง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๐๓

เด็กหญิงอำภา หาสุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๐๔

เด็กหญิงนุชจรี ธรรมดา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๐๕

เด็กหญิงวริศรา ไวไธสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๐๖

เด็กชายดนัย หาสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๐๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ โพธิสุวรรณ

์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๐๘

เด็กชายจิรัฐพงษ์ สายบุตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๐๙

เด็กหญิงวีรปรีญา แจ่มใส
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๒ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๑๐

เด็กชายเอกวัฒน์ พิมสิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๑๑

เด็กชายสรวิชญ์ ยิงมี

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๑๒

เด็กชายอัคนี สิงห์เงิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงนนทิรา ปฐมรพีพงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๑๔

เด็กหญิงณัฐริกา ระดารงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๑๕

เด็กหญิงนราธิป อะพรรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงสุวรรณี อยู่สุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๑๗

เด็กหญิงรจนา พัดรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๑๘

เด็กหญิงเจริญขวัญ พะวอนรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๑๙

นางสาวสิริวิมล พะวอนรัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๒๐

เด็กหญิงอรทัย ตรีวิเศษ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงสุกัญญา นะชินรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๒๒

เด็กหญิงเพชรดา อะโรคา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงเบญจพร ผลเจริญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๒๔

เด็กหญิงถิรนันทร์ ตรีวิเศษ
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๒๕

เด็กหญิงปยธิดา มหาผล
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงกรรวี หล่อแหลม

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงเพ็ญวิภา สุวรรณศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พัดรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๒๙

เด็กชายอุทัย คำนันต์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๓๐

เด็กชายกิตติภณ ติดใจดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๓๑

เด็กชายศิริวัฒน์ ดิษฐ์วัฒนาโชติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ประกอบสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๓๓

เด็กชายชาญชัย พะวินรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๓๔

เด็กชายบุตรดี บุญโสดากร

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๓๕

เด็กหญิงโตนา ภูขันเพ็ญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๓๖

เด็กหญิงสาธิตา พยัฒศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๓๗

เด็กหญิงสุภาพร นวลสาหร่าย
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๓๘

เด็กหญิงอริสา แสนดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๓๙

เด็กหญิงกันต์ฤทัย พงษ์พันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๔๐

เด็กหญิงสโรชา ทะวันรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงศุยาพร ทะวันรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงกำไลทิพย์ ทะรารัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๔๓

เด็กหญิงวนิดา ตาลไธสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๔๔

เด็กหญิงศุภดา เจียมรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๓ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๐๒๔๕

เด็กหญิงทัศนีย์ เทวารัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๔๖

เด็กหญิงภาสินี แชะรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๔๗

เด็กหญิงยิษฐา พิมพ์สิงห์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๔๘

เด็กชายอภิวัฒน์ โพธิแสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๔๙

เด็กชายบุญยืน อะโรคา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๕๐

เด็กชายดรณัย เจียมรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๕๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ เจริญยิง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๕๒

เด็กชายธนาธร โกรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๕๓

เด็กชายณัฐพล เพือนรัมย์

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๕๔

เด็กชายภูริพัศ ศัตรูพินาศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๕๕

เด็กชายระธีภัทร สุขพลอย
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๕๖

เด็กชายสุพจน์ พอรรัม์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงวรรณธิดา หอมทรัพย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๕๘

เด็กหญิงพาณิชย์ ผลเจริญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงสุธิดา พุฒิจีบ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๖๐

เด็กหญิงณัฐกฤตา กำลังรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๖๑

เด็กชายมนัส ห้วยใหญ่
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๖๒

เด็กหญิงเพ็ญประภา หล่อแหลม
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๖๓

เด็กหญิงพวงผกา ทุรารัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๖๔

เด็กหญิงเกษศินีย์ นิสังรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๖๕

เด็กหญิงติณณา ผลเจริญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๖๖

เด็กหญิงโปรตปราน ธีระสุนทรไพ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๖๗

เด็กหญิงกวิสะรา สอิงทอง

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๖๘

เด็กชายกิตติราณ ตรวจมรรคา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทสนิท
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๗๐

เด็กชายคุณาวุธ ผลเจริญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๗๑

เด็กชายชนะพัฒน์ โสพาเนตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงแพรวา พวงพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงสตีรัตย์ คำรัง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๗๔

นางเลียม

่

พรหมธระ
๐๑/๐๑/๒๔๘๘

วัดประชาศรัทธาธรรม ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๗๕

นางจอม อะโรคา
๐๑/๐๑/๒๔๙๐

วัดประชาศรัทธาธรรม ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๗๖

นางลิม สุขสำราญ
๐๑/๐๑/๒๔๙๖

วัดประชาศรัทธาธรรม ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๗๗

นายไสว คำนันท์
๑๐/๐๒/๒๕๐๓

วัดประชาศรัทธาธรรม ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๗๘

นางสาวประไพ พินประณี
๑๘/๑๐/๒๕๐๓

วัดประชาศรัทธาธรรม ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๗๙

นางภภัทร์ฉัตร์ พานิชรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๐๙

วัดประชาศรัทธาธรรม ประชาศรัทธาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๔ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๐๒๘๐

นางนวลจันททร์ พิโรจรัมย์
๒๓/๐๕/๒๔๙๒

วัดประชาศรัทธาธรรม ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๘๑

เด็กหญิงดาราวดี เทียมพล
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๘๒

เด็กหญิงธนิตา มาลา
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๘๓

เด็กหญิงจุฑามาศ เชียนรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๘๔

เด็กชายอชิรวัฒน์ สายบุตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๘๕

เด็กหญิงสุชาดา คงครบ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๘๖

เด็กหญิงสุนันทา คงครบ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๘๗

เด็กหญิงสุดธิตา คงครบ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๘๘

เด็กชายธนากร ขันทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๘๙

เด็กหญิงกุลณัฐ โกติรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๙๐

เด็กหญิงสิรภัทร พลรักษา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๙๑

เด็กชายยศภัทร อะโรคา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๙๒

เด็กชายกันตพงศ์ สงยินดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด ระกาเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๙๓

เด็กหญิงรัชชนก กกรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๙๔

เด็กหญิงจตุพร ตรวจมรรคา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๙๕

เด็กหญิงปณิดา หาสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๙๖

เด็กหญิงพัทชรี โกดัง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๙๗

เด็กชายชัยชนะ ตรวจมรรคา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๙๘

เด็กหญิงฤทัยภัส โพธิพร

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๒๙๙

เด็กหญิงชัชฎากร วงค์งาน
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๐๐

เด็กหญิงนภาพร ชัยสุวรรณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๐๑

เด็กชายมนัสชัย เกิดทรัพย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๐๒

เด็กชายปยวัฒน์ สุขศิลป

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๐๓

เด็กชายทัตพงศ์ ยนวงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๐๔

เด็กชายสุภนัย สุมังเกษตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๐๕

เด็กชายสรายุทธ คลีกร
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๐๖

เด็กชายกันต์ธร จันทินมาธร
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๐๗

เด็กชายภูสิทธิ

์

มีศิลป
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๐๘

เด็กหญิงธนิกา บินรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๐๙

เด็กหญิงขวัญจิรา ดาศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๑๐

เด็กชายธีรเมธ ตรวจมรรคา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๑๑

เด็กชายวิชชุพันธ์ กับรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๑๒

เด็กชายวรชิต วันนิจ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๑๓

เด็กชายอภินันต์ กำกันทุ่ง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๑๔

เด็กชายปราโมทย์ สุขสงวน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๕ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๐๓๑๕

เด็กชายวันวิษา วงจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๑๖

เด็กหญิงพันนิดา ใจหาญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๑๗

เด็กหญิงจอมขวัญ กาดรัมย์
๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๑๘

เด็กหญิงวรรณิศา เรืองรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๑๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เกิดบุตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๒๐

เด็กหญิงขวัยจิรา กระแสอินทรื
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงอริสรา กันรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๒๒

เด็กหญิงเมย์ สืบสาม
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงพรชิตา เต็งวิเศษ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงสายเฝน พิสเพลิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๒๕

เด็กชายอัษฎาวุฒิ พรมสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๒๖

เด็กหญิงพนิดา ชินรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงจรรยพร ณ รัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๒๘

เด็กชายวันชนะ เรืองรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๒๙

เด็กชายไชยภพ ศรีจันทึก
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๓๐

เด็กชายวิทยา ชินรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๓๑

เด็กชายณัฐพล ผืกหนองจอก
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๓๒

เด็กชายนพรุจ เพ็ชรโต
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๓๓

เด็กชายสุธี เงินดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๓๔

เด็กชายพีรวัส อุกประโคน
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๓๕

เด็กชายกฤษฎา พรมนัส

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๓๖

เด็กชายเจตนิพัฒฐ์ เก็จรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๓๗

เด็กชายวรวุฒิ ท๊กรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงนำฝน วิเวกรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๓๙

เด็กหญิงภัทรภร ก๊กรัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๔๐

เด็กชายอุทิศ กาศรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๔๑

เด็กชายประจักษ์ โชติบุตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๔๒

เด็กชายธีรภัทร หวังมี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๔๓

เด็กชายวีรโชติ เจริญรัมย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๔๔

เด็กหญิงอนงค์พร ชูแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๔๕

เด็กหญิงลักษณารีย์ คำโสภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๔๖

เด็กหญิงณัฐนรี คิดกล้า
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงเกติกา บุญมาโนน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ถูกพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงฐิดารัตน์ นุสุวรรณรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๖ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๕๐

เด็กหญิงนภัสสร แจ้งคล้าย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงสุดาภรณ์ สุขสนาน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงภัทรีพร บุญทำมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๕๓

เด็กชายจักรธร แสงทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๕๔

เด็กหญิงณัฐฐิญา นิโรรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงลัดดาวรรณ์ สหุนาลุ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงพนิดา นิโรรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๕๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มีโชค
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงชลิษา นุสายรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๕๙

เด็กหญิงอภิญญา สีมัน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงอรวรรณ คิดกล้า
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๖๑

เด็กหญิงศิริพร สายทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๖๒

เด็กชายธนพล ปานทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๖๓

เด็กชายฌาณวัฒน์ บุญสะอาด
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๖๔

เด็กชายกนกพล ทีดินดำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๖๕

เด็กชายชนะชัย ดาทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๖๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ กระแสโสม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๖๗

เด็กหญิงสุนิสา อยู่สุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๖๘

เด็กหญิงวาสนา สายบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๖๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นิโรรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๗๐

เด็กชายสมภพ ไถวสินธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๗๑

เด็กชายอนุชา สมมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๗๒

เด็กชายสรุณ มีสด
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๗๓

เด็กชายภูษิต พัดชา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงปญดา ประทิพย์เนตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๗๕

เด็กหญิงสายทิพย์ นุชเนียม
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๗๖

เด็กชายพีรณัฐ พะนิรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๗๗

เด็กชายพีรภัทร นิมินรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงกมลลักษณ์ วิสายชน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๗๙

เด็กชายเมธา นุแรมรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๘๐

เด็กชายอนุชา ฝอยจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงวีรอร ศรีทอนลาศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๘๒

เด็กหญิงวรารัตน์ สายบุตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๘๓

เด็กชายพิทักษิณ กระแสโสม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๘๔

เด็กชายณรงค์ชัย นะรัยรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๘๕

เด็กชายธีรนัย สุขล้อม
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๘๖

เด็กชายระพีพัฒน์ คงราศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงนันทิดา เสาะสนธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงศศิกานต์ มีโชค
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ ปนกิง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๙๐

เด็กชายกิตติกร มีสุด
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๙๑

เด็กชายจิรพัส กรงกระโทก
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๙๒

เด็กหญิงแพตรี เหล่าคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๙๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ พิสาดรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงสุชาวดี สมมา
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงนิศาชล สายบุตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๙๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สำรวมจิต
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๙๗

เด็กหญิงวรรณิดา พวกมียิง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๙๘

นางสาววิภาดา พะวรรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๓๙๙

นางสาวรัตนา ลายประโคน
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๐๐

นางสาวนวลนิล วิมานรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๐๑

นางสาวสุภาพร พิรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๐๒

นายฐิติพร ไชยศาสตร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๐๓

เด็กชายภูวเนตร ปานเพชร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๐๔

เด็กชายชัยณรงค์ คงมี
๓๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงณัฐนิชา พลไชย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๐๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ คิดกล้า

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๐๗

เด็กหญิงผ่องศรี กระแสบัว
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๐๘

เด็กชายมงคล เรืองสิริ
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๐๙

เด็กหญิงพัชริดา มาไพร
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๑๐

เด็กชายวินัย ผะงาตุนัด
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๑๑

เด็กหญิงสิราวรรณ ดียิง

่

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๑๒

เด็กหญิงศุภมาศ ผลอ้อ
๑๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๑๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ผะงาตุนัด
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๑๔

เด็กหญิงอารยา หวังอยู่
๑๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงมุตตา ศรีเอียม

่

๑๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๑๖

นางสาวธมลวรรณ ศรีทับทิม ๑/๙/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๑๗

เด็กหญิงจิรภัทร ชีพรม
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๑๘

เด็กหญิงศทิตตา ภูพบทอง
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๑๙

เด็กหญิงฉัตรติกา หอมนวล ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๒๐

เด็กหญิงอริสา กรุรัมย์
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๒๑

เด็กหญิงเนตรดาว ใจบุญ
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๒๒

เด็กชายจันทกร หอมนวล ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๒๓

เด็กหญิงปนบังอร คงชนะ
๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๒๔

เด็กหญิงอนิสา หมันบุญ

่

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศิระขวา
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๒๖

เด็กหญิงอุมาพร นะรุนรัมย์
๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๒๗

เด็กหญิงณัฐณิชา อุดมครบ
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงปยกานต์ ภรรยาทอง
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงกัลยา ดาวแก้ว ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๓๐

เด็กหญิงวันใส สิงห์เดช ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๓๑

เด็กชายวิชัย นาคสุข
๑๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๓๒

เด็กหญิงกนกอร อุตสาหะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๓๓

นายนล สิงห์จันทร์
๒๘/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๓๔

นางชลลดา พันธ์สวัสดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๓๕

เด็กหญิงปวีณา สมรอด
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๓๖

เด็กชายเกรียงสิทธิ

์

อันโย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๓๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

วันเลิศรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๓๘

เด็กชายจารุวัฒน์ มะไลทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๓๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ นุโยนรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๔๐

เด็กชายนาวินต้า ไฟร
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๔๑

เด็กชายพิสัณฐ์ พลิกนุช

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๔๒

เด็กชายพุฒิพงษ์ กกรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๔๓

เด็กชายศุภวัฒน์ ภุมรินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงกัณฐิกา แซ่เซียว
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๔๕

เด็กหญิงฐานิดา ทะเวชรัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๔๖

เด็กหญิงนวพรรษ เหมกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๔๗

เด็กหญิงนันท์นภัส พะเนตรรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๔๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีบุญมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงภัทรา เสริมสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๕๐

เด็กหญิงรัตติกาล สินหมี

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๕๑

เด็กหญิงสุจิรา เขียมรัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๕๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ อาเทศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๕๓

เด็กหญิงอทิตยา ก้อนคำ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๕๔

เด็กหญิงอัมพิกา ก้อนคำ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงพรพิลา มาดหมาย
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๕๖

เด็กชายกฤษณะ หลวงปราบ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๕๗

เด็กชายกฤษณะ ละไมทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๕๘

เด็กชายณัฐดนัย เพ็ชรประโคน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๕๙

เด็กชายธนาธรณ์ ฉายารักษ์ภักดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๖๐

เด็กชายนาวิน สำรวมจิต
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๖๑

เด็กชายรชต สุขสวรรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๖๒

เด็กชายสรวิชญ์ ผิวทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงกันตพร บุญรอด
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๖๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กมลรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๖๕

เด็กหญิงปริษา โนวิรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๖๖

เด็กหญิงปาริตา คันชังทอง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๖๗

เด็กหญิงพลอยชมพู คำสีวงษา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๖๘

เด็กหญิงพินิดา แท่นแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๖๙ เด็กหญิงยาร์สมินท์โซเฟย

ทันการ์ด
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๗๐

เด็กหญิงวิภาดา เจนถูกใจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๗๑

เด็กหญิงสุจรรยา พิรานรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๗๒

เด็กชายกฤษเพชร หลวงปราบ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๗๓

เด็กชายธนาคิม พะนิจรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๗๔

เด็กชายปฏิพัทธ์ นะวันรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๗๕

เด็กชายสุวินัย ยันรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๗๖

เด็กชายอธิยุต เรียบร้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๗๗

เด็กหญิงชนิดา จันทินมาธร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๗๘

เด็กหญิงณัฐวดี อะนันรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๗๙

เด็กหญิงพาขวัญ แซ่ตัง

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๘๐

เด็กหญิงรุจิรา หอมขจร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๘๑

เด็กหญิงศศิธร ทำทัน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๘๒

เด็กหญิงสุนิตา ถาวรรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๘๓

เด็กหญิงสุวิดา นามเวช
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๘๔

เด็กหญิงอาพัตชา ลักษร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๘๕

เด็กหญิงอพัชชา ลักษร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๘๖

เด็กชายสมชาย มาตรหมาย
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๘๗

เด็กชายพีรพันธ์ หาสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามสามัคคี วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๘๘

เด็กชายธนาธิป แย้มรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามสามัคคี วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๘๙

เด็กชายพนา แย้มงาม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามสามัคคี วัดบ้านแสลงพัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๐ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๙๐

เด็กหญิงสาวิภา กำลังรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามสามัคคี วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงปาณิสรา แย้มรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามสามัคคี วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๙๒

เด็กชายศรัณยู สำรวมจิตต์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๙๓

เด็กชายวัคพล คราวแดง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๙๔

เด็กชายศตวรรษ ทองนำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงโคตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๙๖

เด็กชายเสกสรรค์ ทองนำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๙๗

เด็กชายกันต์ธร สายบุตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๙๘

เด็กชายกรภัทร์ สวนสุด
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๔๙๙

เด็กชายชัยณรงค์ แจ่มจิตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๐๐

เด็กชายจิรายุส ดีพาชู
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๐๑

เด็กชายสุชัจจ์ นะเรืองรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ พนิรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๐๓

เด็กชายอภิวัฒน์ กำลังรัมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๐๔

เด็กหญิงเพชรินทร์ มีแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๐๕

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ภูแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๐๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ใจเย็น
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๐๗

เด็กหญิงวรรณิสา ยิงอาชม

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๐๘

เด็กหญิงอรอนงค์ ก้องความดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๐๙

เด็กหญิงสุนิสา เชิดไทย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๑๐

เด็กหญิงพรทิพย์ พราวแดง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๑๑

เด็กหญิงศุภสุดา พราวแดง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๑๒

เด็กหญิงพิยดา ผิวดำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๑๓

เด็กหญิงธัญชนก นพเก้า
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๑๔

เด็กหญิงอาริยา บรรพชาติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๑๕

เด็กหญิงวัลลภา พินองรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๑๖

เด็กหญิงมัณฑนา พะนองรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๑๗

เด็กหญิงนภัสสร พิโรจน์รัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๑๘

เด็กหญิงพลอยไพลิน เจริญผล
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๑๙

เด็กหญิงพรไพลิน ศรีแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๒๐

เด็กชายบัญชา สนใจ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๒๑

เด็กชายรัชพล เหมรัมย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๒๒

เด็กชายกฤษฎา จำรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๒๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ ศูนย์รัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๒๔

เด็กชายบัณฑิต พะเนินรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๑ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๐๕๒๕

เด็กชายเสกสรร ทะนวนรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๒๖

เด็กชายเกรียงชัย งามทวี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๒๗

เด็กชายปณณวัฒน์ พะนิรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๒๘

เด็กชายตะวัน ทะนวนรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๒๙

เด็กชายศักดา ศรีบาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๓๐

เด็กหญิงพาขวัญ กำลังรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๓๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ ศรีแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงมิณตรา เขียวอ่อน
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๓๓

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ รอดกลิน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๓๔

เด็กหญิงจิราพร แสวงวงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๓๕

เด็กหญิงนันทิดา อะพินรัมย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๓๖

เด็กหญิงผกามาศ แสงไกร
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๓๗

เด็กหญิงกาญจนา สามขุนทด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๓๘

เด็กหญิงสิรินดา มาลัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๓๙

เด็กหญิงฐิติพร พะนิรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๔๐

เด็กหญิงพิชญาภา สุขวรจิตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๔๑

เด็กหญิงศศิธร พินิรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๔๒

เด็กชายสิทธินัน สุกใส
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๔๓

เด็กหญิงวทันยา เพียรการ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๔๔

เด็กชายศิรวิทย์ สุขใส
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๔๕

เด็กชายณรงค์เทพ บุญประทุม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๔๖

เด็กชายไกรวิทย์ แก้วจวง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๔๗

เด็กชายภัทรพล ภูผิวนาค
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๔๘

เด็กชายธีรภัทร พินิรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๔๙

เด็กชายอภิรักษ์ พนัศรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๕๐

เด็กหญิงมนทกานต์ พิศเพ็ง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๕๑

เด็กหญิงปยวรรณ โนนตานอก
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๕๒

เด็กหญิงอรปรียา คงราศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๕๓

เด็กหญิงอุบลวรรณ กำลังรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๕๔

เด็กหญิงณัจฉรียา จำปาทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๕๕

เด็กชายธนกร พะนิรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๕๖

เด็กชายสรสิกร แก้วยก

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๕๗

เด็กชายอนุรักษ์ ซ้อนกลิน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๕๘
เด็กชายสุวรรณเวรุมาศ

พะไลรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๕๙

เด็กชายธนาธิป พนิรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๒ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๐๕๖๐

เด็กชายมนตรี พนิรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๖๑

เด็กชายอนันตชัย ชุนณวงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๖๒

เด็กชายสกุลชัย กำลังรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๖๓

เด็กชายเทพศักดิ

์

ยอดรัก
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๖๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

คิดกล้า
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๖๕

เด็กหญิงอารียา แท่งทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๖๖

เด็กหญิงเบญญาภา สายทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๖๗

เด็กหญิงอังศุมาลี พะนิรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๖๘

เด็กหญิงซีลิน นะวรรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๖๙

เด็กหญิงชลธิชา กระจ่างจิต
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๗๐

เด็กหญิงศุภาพัทธ์ เดชรมรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๗๑

เด็กหญิงสุภัสสรา เพียงเกษ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๗๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร นะรานรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๗๓

เด็กหญิงสุทินา ยอดรัก

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๗๔

เด็กชายพิชัย พิลาดรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๗๕

เด็กชายศตวรรษ พะนิรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๗๖

เด็กชายมนตรี เอียมสะอาด

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๗๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

พูนทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๗๘

เด็กชายชัชพล ศรีสนัน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๗๙

เด็กชายธีรภัทร์ หอมมาลา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๘๐

เด็กชายศราวุธ หอมขจร
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๘๑

เด็กชายกรณ์ดนัย พุ่มมาลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๘๒

เด็กชายชิตดนัย พะนิจรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๘๓

เด็กชายธารา หล้าพรม
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๘๔

เด็กชายภูริภัทร กล้าเมืองกลาง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๘๕

เด็กชายพรหมพิริยะ โมห้างหว้า
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๘๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

อันโย
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๘๗

เด็กหญิงจันทรา พินงรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๘๘

เด็กหญิงสร้อยสลา เนือไม้หอม

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๘๙

เด็กชายภานุพงษ์ พรหมชาติ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๙๐

เด็กหญิงนิชาภัทร สายยศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๙๑

เด็กชายอภิวันทน์ ซ่อนกลิน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๙๒

เด็กชายธรรมศาสตร์ งามทวี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๙๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โสรเนตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๙๔

เด็กหญิงอังคณา เฉลียวฉลาด
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๓ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๐๕๙๕

เด็กหญิงนิชานาถ อภิรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๙๖

เด็กหญิงปยพร พวงนาค
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๙๗

เด็กหญิงกันทลัส ผู้ดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๙๘

เด็กหญิงรวงข้าว ดีมัน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๕๙๙

เด็กชายกิตตินันท์ เรียบร้อย
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๐๐

เด็กชายไกรวิชญ์ พินึกรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๐๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนะดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๐๒

เด็กหญิงเบญจภัทร ศรีสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๐๓

เด็กหญิงพสุดา ราชรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๐๔

เด็กหญิงพิมลรัตน์ วงจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๐๕

เด็กหญิงศิรภัสร พะเนตรรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๐๖

เด็กหญิงอรณี อัดจันทึก
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๐๗

เด็กชายเจษฎา ถะเกิงสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๐๘

เด็กชายฐิตินันท์ เอียงประโคน

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๐๙

เด็กชายทศพร นาคหมืนไวย์

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๑๐

เด็กชายเสกสรร เสามัน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๑๑

เด็กชายอนันตศักดิ

์

เหมือนประสาน
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๑๒

เด็กหญิงขนิษฐา เถียนนอก
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๑๓

เด็กหญิงธนพร พะเนตรรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๑๔

เด็กหญิงนริศรา ทะคงรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๑๕

เด็กหญิงมุขธิตา เสามัน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๑๖

เด็กหญิงเมธิณี รักษ์มณี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๑๗

เด็กหญิงเมษา ดวงไสว
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๑๘

เด็กชายวัชระ รสหอม
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๑๙

เด็กชายเด่นดวง วังคะวิง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๒๐

เด็กชายตนุภัทร พินิรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๒๑

เด็กชายตนุสรณ์ พินิรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๒๒

เด็กชายธีรพงษ์ รัตนดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๒๓

เด็กชายปยวัฒน์ ซ้อนกลิน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๒๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ตูมนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๒๕

เด็กชายอานนท์ หอมขจร
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๒๖

เด็กหญิงจิราพร สายยศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๒๗

เด็กหญิงสมฤทัย ก่อแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๒๘

เด็กหญิงสุประวีณ์ กิตติธนบดินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๒๙

เด็กชายการัณย์ สอดศรีจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๓๐

เด็กชายธนวัต พะนิรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๓๑

เด็กชายธวัชชัย อะพินรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๓๒

เด็กชายอัตพล พลนิกร
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๓๓

เด็กหญิงธมลวรรณ คันชังทอง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๓๔

เด็กชายณัฐชนน เฮรารัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๓๕

เด็กหญิงเจนจิรา ประจง
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๓๖

นางสาวปรัชญาฎา สายยศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๓๗

นายชานนท์ วรรัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๓๘

นายพงศธร ฝายสังฆา
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๓๙

นายพุทธินาจ วงจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๔๐

นายณัฐพงษ์ เสาไสย
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๔๑

นายนราศักดิ

์

รัตนะดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๔๒

นายศุภชัย จันทร์ปญญา
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๔๓

นายธนาศักดิ

์

สุขตัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๔๔

เด็กชายคชสาร แท่นแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๔๕

เด็กชายชนภัทร นำคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๔๖

เด็กชายทิฆัมพันธ์ วงจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๔๗

เด็กชายเทอดศักดิ

์

อะทอยรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๔๘

เด็กชายปริมินทร์ ถนัดรอบ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๔๙

เด็กชายภูมิทัศน์ ตึกสูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๕๐

เด็กชายยศกร สุขแม้น
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๕๑

เด็กชายสิทธิชัย สมบูรณ์บรรณ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๕๒

เด็กชายสุวภัทร สติภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๕๓

เด็กชายอติวัณณ์ ยังรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๕๔

เด็กชายอภิวัฒน์ บุญครอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๕๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เสามัน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๕๖

เด็กหญิงแก้ว แสวงชือ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๕๗

เด็กหญิงชลิตา ยอดรัก

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๕๘

เด็กหญิงญาณิศา ทะนารัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๕๙

เด็กหญิงนัฐนรี ทีรัมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๖๐

เด็กหญิงพิกุลแก้ว ตุ้มทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๖๑

เด็กหญิงพิยดา นำคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๖๒

เด็กหญิงเมธาวี ดวงไสว
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๖๓

เด็กหญิงรัญชิดา รัตนะดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๖๔

เด็กหญิงรุจิเลขา บุญครอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๖๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ นำคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๖๖

เด็กหญิงศุจินันท์ มียิง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๖๗

เด็กหญิงสุธิดา บรรณานุวงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๖๘

เด็กชายกรฤต นัดไธสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๖๙

เด็กชายชานนท์ นำคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๗๐

เด็กชายธนภัทร แท่นแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๗๑

เด็กหญิงอธิชา ทุรังรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๗๒

นางศิริกาญจน์ ธนันท์โชติชยกุล
๒๗/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๗๓

นางอัมราพรรณ์ ก่อแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๒๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสำราญ

วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๗๔

เด็กชายยอดชาย พิราญรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๗๕

เด็กชายนลธวัช ทิสารัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๗๖

เด็กชายธีรเดช อมรรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๗๗

เด็กหญิงภูรินี สัมโย
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๗๘

เด็กหญิงนรีกานต์ สัมโย
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๗๙

เด็กหญิงศิรินันท์ นิวาสรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๘๐

เด็กหญิงจิรัชยา มุ่งดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๘๑

เด็กหญิงธนัญญา สบูรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๘๒

เด็กหญิงปยะธิดา คลังระหัด
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๘๓

เด็กหญิงนริสา พิทักศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๘๔

เด็กชายธีธัช กลมวงศ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๘๕

เด็กชายปยะชาติ รามวงศ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๘๖

เด็กชายปนทสิทธิ

์

โยรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๘๗

เด็กชายยุทธพล แสนกล้า
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๘๘

เด็กชายยุทธศักดิ

์

รัตนดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๘๙

เด็กชายวิทวัส หวังทรัพย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๙๐

เด็กชายสรายุทธ พะวิงรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๙๑

เด็กชายอติชาติ ชัยสาร
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๙๒

เด็กชายอนุชิต แสนกล้า
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๙๓

เด็กหญิงจิระนันท์ จวนแจ้ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๙๔

เด็กหญิงชลธิชา เพชรมาก
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงฐิติพร แก้วบ้านเหล่า

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงอินธิดา ทองมณีจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๙๗

เด็กหญิงนันณภา พิศเพ็ง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๙๘

เด็กหญิงบุษกร ภาสอน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๖๙๙

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ชุณห์รักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๐๐

เด็กหญิงพัชรี ดาทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๐๑

เด็กหญิงภัทรธิดา ภัคดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๐๒

เด็กหญิงมัณฑนา พินิจรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๐๓

เด็กหญิงอริยา บุญล้อม
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๐๔

เด็กหญิงอัคริยา แสนกล้า
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๐๕

เด็กหญิงอัจฉราพร วาทิรอยรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๐๖

เด็กหญิงจิรนนท์ ดาทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๐๗

เด็กหญิงลลิตา อัครชาติ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๐๘

เด็กหญิงจัตุพร จำปาทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๐๙

เด็กหญิงปนัสยา เข็มดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๑๐

เด็กหญิงปลายฟา อุนัยบัญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๑๑

เด็กหญิงปลายฝน อุนัยบัญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๑๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ โนนแดง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๑๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ บุตรสุด
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๑๔

เด็กชายญาณพล การกระสัง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๑๕

เด็กหญิงฐานิสร พูนแสง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๑๖

เด็กหญิงวิธุวดี เริกไชย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๑๗

เด็กชายสมภพ ปนนะถุภา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๑๘

เด็กชายสรพล หาญเสมอ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๑๙

เด็กหญิงสิริมาส จันกลิน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๒๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เชือมนอก

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๒๑

เด็กหญิงกรพินท์ สัตถาพร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๒๒

เด็กชายกุลลธร คุณวงค์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ร่าเริงยิง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๒๔

เด็กชายพิษณุ สมพริง

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๒๕

เด็กหญิงรัชนีกร สุขพร้อม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๒๖

เด็กหญิงรุ่งรวิน กะรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๒๗

เด็กหญิงอิงอร แถมเจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๒๘

เด็กหญิงโสภิดา กลำทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๒๙

เด็กชายจักรพรรดิ

์

วงงาน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ คำรัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๓๑

เด็กชายธนภัทร อุตสาดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๓๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ตนหาญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๓๓

เด็กชายอภิรักษ์ ชอบใจ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๓๔

เด็กชายอรรถพร งามเย็น
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๓๕
เด็กหญิงอริณกาญจน์

พูนแสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๓๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สมสีพลอย
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๓๗

เด็กหญิงไอรดา อัมพร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๓๘

นางสมรส เชือมาก

่

๒๙/๘/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)
กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๓๙

นางกมลนิตย์ สัตถาพร

๒๑/๑๑/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๔๐

นางเสนียน หาญสกุลชัย ๗/๖/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

กัลยาณวัฒน์  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๔๑

เด็กชายธนากร ชาวสวน
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๔๒

เด็กชายศราวิน ร่าเริงยิง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๔๓

เด็กชายวรินทร ปนทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๔๔

เด็กชายเดชาธรรม เกลียงทอง

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๔๕

เด็กชายวุฒิไกร สายชุมดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๔๖

เด็กชายพงศกร รอดสาย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๔๗

เด็กชายนิธิศ แหลมไธสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๔๘

เด็กชายธีรภัตร เสาวพัฒน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๔๙

เด็กหญิงญวิภา การัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๕๐

เด็กหญิงอรทัย งามเชย
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๕๑

เด็กหญิงมณีรัตนา การกระสัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๕๒

เด็กหญิงพันธิสา แลดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๕๓

เด็กหญิงธิติมา เหมือนคิด
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๕๔

เด็กหญิงปณณพร จอมประโคน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๕๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สัตตารัมย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิทธิขุนทด

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๕๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ปนทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๕๘

เด็กหญิงสุพรรรษา นักวงค์รัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๕๙

เด็กหญิงสุริสา บุญเลียงมา

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๖๐

เด็กชายกิตติทัต แก้วสอน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๖๑

เด็กชายรัชชาพงษ์ ปาประโคน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๖๒

เด็กชายกันตวุฒิ แก้วสอน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๖๓

เด็กหญิงธนาภา จอมประโคน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงอรณี แก้วสอน
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๖๕

เด็กหญิงจุฑามาศ คงมาก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๖๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ เพ็ชรเลิศ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๖๗

เด็กหญิงขวัญแก้ว นึกไทยสง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๖๘

เด็กหญิงปาลิตา คงไทย
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๖๙

เด็กหญิงนภัทชา เสริมชือ

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๗๐

เด็กหญิงอภิญญา สุนทรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๗๑

เด็กหญิงกวินธิดา โสภาบุตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๗๒

เด็กหญิงมนัสนันต์ หวังแซงกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๗๓

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วใหญ่
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๗๔

เด็กหญิงอาจรีย์ รักธรรม
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๗๕

เด็กหญิงปนัดดา ล่ามเทียม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๗๖

เด็กหญิงวิรัลยุพา แพทย์ประสาท
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๗๗

เด็กชายณัฐพงษ์ กอนรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๗๘

เด็กชายนพยุทธ สายชุมดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๗๙

เด็กหญิงกันติชา จงทวี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๘๐

เด็กหญิงชาลินี นุสิทธิรัมย์

์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๘๑

เด็กชายกลวัชร ก่อแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๘๒

เด็กชายธนภัทร หมันยืน

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๘๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

ปริตวา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๘๔

เด็กชายภูวนาท สัตตารัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๘๕

เด็กชายวีรภาพ อาตารัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๘๖

เด็กชายวัชรากร แก้วศรีงาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๘๗

เด็กชายศักดา ฤทธิรัมย์

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๘๘

เด็กชายอภิวัตร ชูชี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๘๙

เด็กชายธนกฤต แซ่อึง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๙๐

เด็กชายนนทพัทธ์ ทองดีนอก
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๙๑

เด็กชายปวเรศ ศิริสำราญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๙๒

เด็กชายพงษ์เทพ กิวรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๙๓

เด็กชายอภิวุฒิ ยศรุ่งเรือง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๙๔

เด็กชายอนุสรณ์ ทับแมลง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๙๕

เด็กชายพีรภัทร สุทธิมูล
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๙๖

เด็กชายเอกรินทร์ กระแชรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๙๗

เด็กชายฉัตรดนัย ใบทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๙๘

เด็กหญิงกันตฤทัย สุขแสวง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๗๙๙

เด็กหญิงกาญจนา สัตตารัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๐๐

เด็กหญิงณัฐสุดา เชิดชาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๐๑

เด็กหญิงภัทรมัย ประเสริฐศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๐๒

เด็กหญิงอภิรดา สมใจชนะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๐๓

เด็กหญิงอาทิตยา สัตตารัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๐๔

เด็กหญิงอธิพร ฉัตรทัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๙ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๐๕

เด็กหญิงชลธิชา สุทธิมูล
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๐๖

เด็กหญิงคีตภัทร ฉลอมประโคน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงรัตนาวดี เฉลียวรอบ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๐๘

เด็กหญิงลักษณารีย์ ยอดชรูด
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๐๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ มินประมาณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๑๐

เด็กหญิงสุกัญญา ภาสดา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๑๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ หมันยืน

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๑๒

เด็กหญิงอรุวัลย์ แก้วกมล
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๑๓

เด็กหญิงเกสร อินต๊ะวงศ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๑๔

เด็กหญิงบุษรินทร์ สร้อยสุวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๑๕

เด็กหญิงอารยา สุพันธรัตน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๑๖

เด็กหญิงวรรณิกา ยายิรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๑๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ประทีปชัชวาลย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๑๘

เด็กชายวีรภัทร เสริมชือ

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๑๙

เด็กชายพุทธิพงศ์ วาตารัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๒๐

เด็กชายพงศกร บุญยงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๒๑

เด็กชายปฐมพร ว่องไว
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๒๒

เด็กชายปริวัฒน์ ครำทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๒๓

เด็กชายวิทยา ปททุม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๒๔

เด็กชายดนัทธ์ อนุนัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ กำรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๒๖

เด็กชายวัชรวุฒิ สัตตารัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๒๗

เด็กชายสุรวิทย์ ชูชี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๒๘

เด็กชายวรัตถ์ มุ่งมี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๒๙

เด็กชายสุกลภัทร คิดกล้า

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๓๐

เด็กชายณัฐพล ใจดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๓๑

เด็กชายนิทาน จันประโคน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๓๒

เด็กหญิงจันทกานต์ กิวรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๓๓

เด็กหญิงณิชา แซ่อึง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๓๔

เด็กหญิงพิมพิศา สัตตารัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๓๕

เด็กหญิงพิชาภรณ์ กุลประโคน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๓๖

เด็กหญิงอภิญญา ไวนุแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ประสงค์ดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงณัฐนิชา เรียงทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๐ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๔๐

เด็กหญิงรักษิณา เชือมาก

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๔๑

เด็กหญิงนันทิตา จันทร์ครบ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงนันทนา ชัดทัน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๔๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ แรดดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๔๔

เด็กหญิงนิยตา สัตตารัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๔๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สัตตารัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๔๖

เด็กชายศิวกร พันธ์บวก
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๔๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เครือยา
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๔๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญยงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๔๙

เด็กชายมายศ เการัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๕๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อาตารัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญทัน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๕๒

เด็กชายวรรณชัย พลอยงาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๕๓

เด็กหญิงนวินดา ร่าเริงยิง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๕๔

เด็กหญิงนริศราภรณ์ สุมังคะเศษ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๕๕

เด็กหญิงศศิประภา สัตตารัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๕๖

เด็กหญิงเจนจิรา เรืองศักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๕๗

เด็กหญิงมาริสา เอ็นมาก
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๕๘

เด็กหญิงแอน ธรรมบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๕๙

เด็กหญิงพิชชาภา ทัพภูเดช
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๖๐

เด็กชายอัมรินทร์ อยู่แล้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๖๑

เด็กชายวัชรากร ไชยศรีหา
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๖๒

เด็กชายพงศกร หนูชิต
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๖๓

เด็กชายยุทธพงษ์ ชาติรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๖๔

เด็กชายณัฐนัย ศรีสวย
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๖๕

เด็กชายเจษฎากร สายสอ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๖๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ คชเสโร
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๖๗

เด็กหญิงอาภัสรา อานประโคน
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๖๘

เด็กหญิงสมิตา สัตตารัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๖๙

เด็กหญิงเกสราพร แก้วแบน
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงชลธิชา ภาคเดียว
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงวรรณสา มันหมาย

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๗๒

เด็กหญิงพัฐสุดา ฮุ่งหวล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๗๓

เด็กหญิงปรมาภรณ์ กอนรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๗๔

เด็กชายธนภูมิ เชือมาก

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๐๘๗๕

เด็กหญิงอพัดชา สัตตารัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๗๖

เด็กหญิงกนกพิชญ์ สัตตารัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๗๗

นางสาวณิชาภา เนิบกระโทก
๒๑/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๗๘

นางสาวจุฑามาศ หมันเขตรกิจ

่

๑๔/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๗๙

นางสาวศุภากร พันธ์ศรี
๐๘/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๘๐

นายภูชริต รัตนกฤตยากุล
๐๔/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านบัวถนน บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๘๑

เด็กชายกล้า แกมกล้า
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๘๒

เด็กหญิงกัญณิภา เชียวรอบ

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๘๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ภาสดา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๘๔

เด็กชายจักรพรรดิ

์

พาสดา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๘๕

เด็กชายชัยกฤต สุขสังวรณ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๘๖

เด็กหญิงญาดา บุญสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ตกงาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๘๘

เด็กชายธราเทพ ทาวงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๘๙

เด็กชายธีรพงศ์ วรนุช
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๙๐

เด็กชายธีรพงษ์ โกติรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๙๑

เด็กชายนันท์นภัส สุบินรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๙๒

เด็กหญิงนิรมล สนิทประโคน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๙๓

เด็กหญิงปริชญา สมนอก
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๙๔

เด็กหญิงปณณิกา มุ่งมี
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๙๕

เด็กชายปยะเดช เศษลือ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๙๖

เด็กชายภัทรพล โยประโคน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๙๗

เด็กหญิงมลธิรา แก้วแบน
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๙๘

เด็กหญิงยุภา สนันนามนัก
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๘๙๙

เด็กชายราชานนท์ แก้วเหลียม

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๐๐

เด็กชายวรวิช วรรณสำราญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๐๑

เด็กหญิงวิภา สนันนามนัก
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๐๒

เด็กชายวุฒินันท์ สุขจิต
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๐๓

เด็กชายสงกรานต์ สมใจชนะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๐๔

เด็กชายสหรัฐ บุญยงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๐๕

เด็กชายสิทธิชัย อบเชยรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๐๖

เด็กหญิงสุชาดา สุขยืน
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๐๗

เด็กหญิงสุณาพร คำนึงคง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๐๘

เด็กหญิงสุทธิดา มุ่งต่อกลาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๐๙

เด็กชายอภิรักษ์ คำสอน
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๑๐

เด็กหญิงเด่นนภา นะรีรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๑๑

เด็กหญิงกรรณิกา งามเชย
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๑๒

เด็กหญิงกันต์ฤทัย เศษลือ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๑๓

เด็กหญิงกิตติพร สายชุมดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๑๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๑๕

เด็กหญิงขวัญจิรา โต๊ะงาม
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๑๖

เด็กชายจักรเพชร พัดเถือน

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๑๗

เด็กชายจิรภัทร ทัศนะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๑๘

เด็กหญิงจีราวรรณ กิรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๑๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีประโคน

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๒๐

เด็กชายณัฐพล รอยประโคน

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๒๑

เด็กชายธนกร แก้วสอน
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๒๒

เด็กชายนพรัตน์ วันภูสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๒๓

เด็กหญิงพนิดา วงค์กระโซ่
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๒๔

เด็กหญิงพรวดี สัตตารัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๒๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ผิวคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๒๖

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญยงค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๒๗

เด็กชายภัทรพล โกติรัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๒๘

เด็กชายภูวนนท์ การกระสัง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๒๙

เด็กชายวีรสิทธิ

์

สุทินรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๓๐

เด็กชายสนธยา นาคย้อย
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๓๑

เด็กหญิงสมฤทัย พรมทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๓๒

เด็กหญิงสุธามาศ กลินจรูญ

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๓๓

เด็กชายสุรนาท ชูกันหอม
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๓๔

เด็กหญิงอนุธิดา วงษ์ไพเราะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๓๕

เด็กหญิงอนุธิดา สุขแสวง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๓๖

เด็กชายอนุภัทร ประทุมทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๓๗

เด็กหญิงอนุศรา โกติรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๓๘

เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วสอน
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๓๙

เด็กหญิงอาริตา การกระสัง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๔๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ แสงงาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๔๑

เด็กหญิงเก็จแก้ว อินริ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๔๒

เด็กหญิงเจนจิรา ตุ้ยทา
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๔๓

เด็กหญิงเมธาวี โตดประโคน
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๔๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ ฤกษชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๓ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๐๙๔๕

เด็กชายจีรวัฒน์ จันตรง
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๔๖

เด็กชายภานุพงศ์ อุในบรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๔๗

เด็กหญิงสินิทธา แก้วสอน
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๔๘

เด็กหญิงสุนิษา อุตส่าห์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๔๙

เด็กชายอนุชา นุกาศรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๕๐

เด็กหญิงเกศรา สายชุมดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๕๑

นางสาวณัฐริกา สวินชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๕๒

นายธวัชชัย สายทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๕๓

นางสาวนารินทร์ จารัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๕๔

นายบุญมี มินประมาณ
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๕๕

นายสดใส สัตตารัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๕๖

นางสาวนลินี เสริมชือ

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๕๗

นางสาวแสงทิพย์ เงินโพรง
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บัวถนน  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๕๘

เด็กหญิงพินิดา นกพรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๕๙

เด็กหญิงรัญชนา จารัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๖๐

เด็กชายวิศรุต เชียวรอบ

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๖๑

เด็กชายสิงหา สุขแสวง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๖๒

เด็กหญิงลลนา ภูไมพรม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๖๓

เด็กชายวันรบ เก็งรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๖๔

เด็กหญิงจินตนา ใจแสน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๖๕

เด็กชายภานุวัฒน์ เอียมสะอาด

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๖๖

เด็กหญิงรัชณี สุดสมศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๖๗

เด็กหญิงสุกาวี สมเย็น
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๖๘

เด็กชายนราธร ชอบรู้
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๖๙

เด็กหญิงรัตนวดี ทองจ้าว
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๗๐

เด็กชายนาควัฒน์ ประเสริฐศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๗๑

เด็กหญิงปนัดดา เสาวพัฒน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๗๒

เด็กหญิงวาสนา คงมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๗๓

เด็กหญิงณัฐปภาพร มุ่งมี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๗๔

เด็กหญิงรุ่งระวี ดำเนินงาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๗๕

เด็กหญิงวิสุมนต์ สมเย็น
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๗๖

เด็กหญิงกนกนิภา ทองขาว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๗๗

เด็กหญิงอภิรัตน์ สัตตารัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๗๘

เด็กหญิงสายใจ สายชุมดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๗๙

เด็กชายรถีพัฒน์ ทองบาว
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๔ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงกฤษณา ปลงใจ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๘๑

เด็กหญิงอันญลักษณ์ คำสอน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๘๒

เด็กชายโชคอนันต์ ไมยวรรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๘๓

เด็กชายหิรัณยกุล ตกงาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๘๔

เด็กหญิงพรรณกร จันทนุภา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๘๕

เด็กหญิงปณณิชา ปาปายะกา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๘๖

เด็กหญิงมนฑิรา สัตตารัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ สัตตารัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๘๘

เด็กหญิงอุมากร เก็งรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๘๙

เด็กชายจิระเดช วรนุช
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๙๐

เด็กชายวีรภัทร ภิรมรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๙๑

เด็กชายภาคภูมิ สิงคณิภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๙๒

เด็กหญิงจิรภิญญา สัตตารัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๙๓

เด็กชายณัฐพล กลินจรูญ

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาททอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๙๔

เด็กชายณัฐพล โฉมฉาย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๙๕

เด็กชายธนกฤต เพียขันที
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๙๖

เด็กหญิงสุชานันท์ เมากระมล
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๙๗

เด็กหญิงอวิกา พงษ์วิชัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๙๘

เด็กชายโชคทวี เพลารัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๔๕๙/๑๐๙๙๙

เด็กหญิงจันทกาน สุโขพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๐๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

โลหากาศ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๐๑

เด็กชายปณวัฒน์ ยกดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๐๒

เด็กหญิงวรณัน ม่อมมิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๐๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ ดีโสภา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๐๔

เด็กชายเกริกไกวัล สุภผล
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๐๕

เด็กชายจักรพันธ์ ม่วงประโคน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๐๖

เด็กชายธนาศักดิ

์

เพียขันที
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๐๗

เด็กชายพันธกานต์ พอกพูน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๐๘

เด็กชายกิตติพศ ปานทอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๐๙

เด็กชายจีรนันท์ สิงห์รอ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๑๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วศร
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๑๑

เด็กชายตรีเพชร กันยะลา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๑๒

เด็กชายธนิกรณ์ บุญมี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๑๓

เด็กหญิงนฤมล มีสะอาด
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๑๔

เด็กหญิงปานฤดี ฤทธิไธสง

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๕ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๑๐๑๕

เด็กหญิงภุมริน สิงห์อุดม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๑๖

เด็กชายภูริภัฒน์ ท่าประโคน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๑๗

เด็กหญิงวรัญญา จันทรคติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๑๘

เด็กชายวสันต์ พวงจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๑๙

เด็กชายวุฒิเดช เหมือนดำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๒๐

เด็กชายศุภกร จานิกร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๒๑

เด็กชายกฤษฎา ศรีสุพงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๒๒

เด็กชายคณิศร ปานหัตถา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๒๓

เด็กหญิงปฐมพร มาจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๒๔

เด็กชายปฐวี ฉิมมาลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๒๕

เด็กชายปยะราช ศรีแรต
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๒๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ลีหาญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๒๗

เด็กชายรวิภาส อินจะนา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๒๘

เด็กหญิงรุจิษยา มีเอียมศิลป

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๒๙

เด็กชายวรพงศ์ เหลาเลิศ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๓๐

เด็กชายวัชรพงษ์ บุตรสืบสาย
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๓๑

เด็กหญิงศศิวิมล เอียมรัมย์

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๓๒

เด็กหญิงอริสา แก้วนำเทียง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๓๓

เด็กชายไพโรจน์ ชนะคุณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๓๔

เด็กหญิงจิราพา บุญมี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๓๕

เด็กชายชัยวัฒน์ รอบรู้
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มีใหญ่
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๓๗

เด็กหญิงปดิวรัดดา ศรียำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๓๘

เด็กหญิงประภัสศร กึมรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๓๙

เด็กชายยุทธชัย ม่วงสำเภา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๔๐

เด็กชายวราวุฒิ แสดงจิตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๔๑

เด็กชายฉลองชัย นุ่มนวลศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๔๒

เด็กชายทนุธรรม หมายซ่อนกลาง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๔๓

เด็กชายธนกร สวนพฤกษา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๔๔

เด็กชายธนากร บรรณศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๔๕

เด็กชายนพีพัฒน์ ม่อมมิตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๔๖

เด็กหญิงปรียา นะพะวาน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๔๗

เด็กหญิงปยธิดา สาธุ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๔๘

เด็กหญิงพัชราภา สาธุ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๔๙

เด็กชายสง่า ฟอกทรัพย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๕๐

เด็กชายอภินันท์ ชืนตา

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๕๑

เด็กหญิงอมลภา พ่อค้า
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๕๒

เด็กหญิงจันทร์ษา ยงปญญา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๕๓

เด็กชายปรมี ฉิมมาลี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๕๔

เด็กชายพงศ์ศิริ โกยชัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๕๕

เด็กหญิงวรรณิกา พ่อค้า
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๕๖

เด็กหญิงวรรวิภา ขยันหา
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๕๗

เด็กหญิงวิภาวินี พ่อค้า
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๕๘

เด็กหญิงศรัญญา เมืองไทย
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๕๙

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

พวงจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๖๐

เด็กชายสุภัทร ทังประโคน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๖๑

เด็กหญิงอาภัสรา ตามบุญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๖๒

เด็กหญิงอุดมพร ม่วงสำเภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๖๓

เด็กชายจตุพร ม่วงสำเภา
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๖๔

เด็กชายทวี บุญมี
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๖๕

เด็กชายบัญชา มีสมานพงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงศิริพร สุทินรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๖๗

เด็กหญิงศิริพา สุทินรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๖๘

เด็กชายสมปอง ปานทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๖๙

เด็กหญิงสุนิตา สมัญญา
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๗๐

เด็กหญิงสุพรรษา พ่อค้า
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๗๑

เด็กหญิงอุบลวรรณ ปอมโคกสูง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๗๒

เด็กชายเอกรัตน์ ประกอบแจ่ม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๗๓

นางสาวอริยา พันแก้ว ๓/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๗๔

เด็กชายนิพนธ์ ซาบุญมี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๗๕

เด็กชายนิพิฐพนธ์ แสงดวง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๗๖

เด็กหญิงปภาวี สมุดตะโสภา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๗๗

เด็กหญิงปรีณาภา สมุดตะโสภา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๗๘

เด็กหญิงปาลิตา บุญเกาะ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๗๙

เด็กหญิงพรนภา ดีศิริ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๘๐

เด็กหญิงภัคจิรา ประสานรัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๘๑

เด็กชายภูรินท์ คนรู้
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๘๒

เด็กชายวรายุส บุญมามอญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๘๓

เด็กชายสมพร แข็งขันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๘๔

เด็กชายสรภัทร ม่วงสำเภา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๘๕

เด็กหญิงสิระดา สมสาย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๘๖

เด็กชายอนันตชัย สหุนิล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๘๗

เด็กชายอลงกรณ์ สุขวงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๘๘

เด็กชายจิรพัฒน์ เวศสุวรรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ นามนาค
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ประเมินชัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๙๑

เด็กชายธนดล พรรณสนทิ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๙๒

เด็กหญิงธีรกานต์ เปรียงพรม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๙๓

เด็กหญิงนภาธาร ธรรมนาม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๙๔

เด็กหญิงปานขวัญ เพราะแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๙๕

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

แช่มทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๙๖

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เจริญเวช
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๙๗

เด็กชายสนธยา อ่อนไธสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๙๘

เด็กชายสมคิด พ่อค้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๐๙๙

เด็กหญิงสุกัลยา แสงคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๐๐

เด็กหญิงสุทธิดา ชาเหลา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๐๑

เด็กชายอานนท์ คุณจาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๐๒

เด็กหญิงอาภาพร โนนกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๐๓

เด็กหญิงชลธิชา ชฏารัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๐๔

เด็กชายชาญณรงค์ โพธิพล

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๐๕

เด็กชายชุติพนธ์ ตรีศักดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๐๖

เด็กชายณัฐชนนท์ สุขล้อม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๐๗

เด็กชายตะวัน สุตตะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๐๘

เด็กชายธวัชชัย ประเสริฐศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๐๙

เด็กหญิงธันยธรณ์ งามพิลา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๑๐

เด็กชายนวพล ยังสนิท
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๑๑

เด็กหญิงปนิสรา โคประโคน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๑๒

เด็กชายภาณุวิชญ์ คนรู้
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๑๓

เด็กหญิงเมทณี วงศ์ดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๑๔

เด็กหญิงกชกร ร่วมขุนทด

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ จินดาศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๑๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ วงศ์ตรีเนตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๑๗

เด็กชายกฤษฎา เมฆโซ่
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๑๘

เด็กหญิงขนิษฐา เนือนสกุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๑๙

เด็กหญิงขวัญธิดา จันทะคัด
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๒๐

เด็กชายคุณานนต์ คุขุนทด
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๒๑

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ เหมวิหก
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๒๒

เด็กหญิงจารุภา พาพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๒๓

เด็กหญิงจิณห์นิภา คูณชืน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๒๔

เด็กหญิงจิรนันท์ จีนฉายยา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๒๕

เด็กชายจิรภัทร ยอดเยียมแกร

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๒๖

เด็กหญิงจิรภิญญา ชินเกตุ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๒๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

สิงห์จานุสงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๒๘

เด็กชายจีรวัฒน์ ศรีสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๒๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มุกดา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๓๐

เด็กหญิงฉัตรนิฏฐา ชะบัวรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๓๑

เด็กชายฉันทกร ร่วงปาน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๓๒

เด็กหญิงชณิตา สีโนนยาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๓๓

เด็กหญิงชนานันท์ สำเภาเพ็ชร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๓๔

เด็กหญิงชนิตา สุดาจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๓๕

เด็กหญิงชลิตา ยืนยง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๓๖

เด็กชายชำนาญศิลป โพธิศรี

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๓๗

เด็กหญิงชุฏาภา สว่างเนตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๓๘

เด็กหญิงฐิติยา พลสุวรรณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๓๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ยอดนางรอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๔๐

เด็กชายณัฐภูมิ ฤาโสภา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พระยุงดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๔๒

เด็กหญิงณิชา ศิลชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๔๓

เด็กหญิงดรุณี พะนิรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๔๔

เด็กชายทรงวุฒิ แฉล้มชาติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๔๕

เด็กหญิงทิฆัมพร กาละนีโย
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๔๖

เด็กชายทินภัทร ดวงประทีป
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๔๗

เด็กชายธนพล กุยรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๔๘

เด็กชายธนัช ธรากรเทพธี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๔๙

เด็กชายธนาภัทร สุวะศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๕๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อาจเอือม

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๕๑

เด็กหญิงธัญธร โพธิศรี

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๕๒

เด็กหญิงธารทิพย์ พรหมโสฬส
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๕๓

เด็กหญิงธิติมา โทบุตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๕๔

เด็กชายธีรวัฒน์ กอไหล
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๕๕

เด็กชายนพรัตน์ แทนจำรัส
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๕๖

เด็กหญิงนัฐสุรางค์ จันทร์อยู่จริง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๕๗

เด็กหญิงนันท์นลิน โอภาสศิริกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๕๘

เด็กหญิงนีรชา สุดช่อง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๕๙

เด็กชายบรรณสรณ์ บาลโสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๖๐
เด็กหญิงประกายดาว ฤทธิพันธุ์ม่วง

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๖๑

เด็กหญิงปริศา สุขเกษม
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๖๒

เด็กหญิงปวีณา โพธิตก

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๖๓

เด็กหญิงปาริชาต ขันถิน
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๖๔

เด็กหญิงปาลิตา สำลีบุตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๖๕

เด็กหญิงปาลีณัฐ นามสว่าง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๖๖

เด็กชายพชร ปตตาเขสูง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๖๗

เด็กหญิงพนารัตน์ รักภูเสน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๖๘

เด็กหญิงพรรณนิภา ชะรุมรัมย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๖๙

เด็กหญิงพัชญามน พันธุ์คง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๗๐

เด็กชายพิธพร ปุยะติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ยางหงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๗๒

เด็กชายพีระพัฒน์ โคสีงาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๗๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เฮงยศมาก
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๗๔

เด็กชายภานุวัฒน์ วงษ์เมือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๗๕

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ แก้วปญญาสกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๗๖

เด็กชายภูธเนตร จันทะลาสา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๗๗

เด็กชายภูธเนศ กอเมืองน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๗๘

เด็กชายภูมิพัทธ์ โสมะวงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๗๙

เด็กหญิงภูสุดา มีสำโรง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๘๐

เด็กหญิงมนรดา บุตรสืบสาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๘๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ เสริมผล
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๘๒

เด็กหญิงยลธิดา พวงพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๘๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ กล่อมไธสง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๘๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วนรา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๘๕

เด็กหญิงรัตนาวดี โคตภูธร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๘๖

เด็กหญิงรุจิรา อยู่นางรอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๘๗

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีกิมแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๘๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ขานพิมาย
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๘๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ ทองนาค
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๐ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๙๐

เด็กหญิงวณิดา สีดาชมภู
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๙๑

เด็กชายวนัส ชูนางรอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๙๒

เด็กชายวาทิตย์ ไพบูลย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๙๓

เด็กชายวิทยานิพนธ์ นุ่มนวลศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๙๔

เด็กหญิงวิวรรธนี สมรูป
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๙๕

เด็กหญิงศศิสญา แก้ววิเศษ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๙๖

เด็กชายศาตนันท์ ปานใจนาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๙๗

เด็กหญิงศิขรินทร์ เรืองรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๙๘

เด็กชายศิรศักดิ

์

สาระพิศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๑๙๙

เด็กหญิงสร้อยสวรรค์ ปราบหนองบัว
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๐๐

เด็กหญิงสิรินันท์ คำณะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๐๑

เด็กชายเจษฏา วิชานนท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๐๒

เด็กหญิงโมรินดา บุตรสืบสาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๐๓

เด็กหญิงใกล้รุ้ง ศรีรัตนพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงจิรนันท์ หร่ายขุนทด
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๐๕

เด็กหญิงชญานิศวร์ อริยาธีรรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๐๖

เด็กหญิงณัฐชา ยาวสูงเนิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๐๗

เด็กหญิงทิพวรรณ บรรเทิง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๐๘

เด็กชายธนะชัย ใจชืน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๐๙

เด็กหญิงนิตยา สุภาพ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๑๐

เด็กชายพงศ์พัฒน์ ขาวตลาด
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๑๑
เด็กหญิงพลอยทับทิม

ปนะเก
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๑๒

เด็กหญิงพัทรียา พันธุ์คง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๑๓

เด็กชายพิษณุพงษ์ พันธถวิล
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๑๔

เด็กชายพีรพล ทำทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๑๕

เด็กหญิงภัสสร แย้มอยู่
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๑๖

เด็กชายภูรินท์ ศรีจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๑๗

เด็กชายภูวดล ก้อนจันดา
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๑๘

เด็กหญิงมณฑิรา มุกดาคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๑๙

เด็กหญิงมลวิภา โสมศรีแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๒๐

เด็กหญิงมาติกา ทรการ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๒๑

เด็กชายมินธฏา สุระขันธุ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๒๒

เด็กหญิงรจนา ฟองโพธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๒๓

เด็กหญิงวราภรณ์ แต๊ะอินรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๒๔

เด็กหญิงวารุณี เฉนียง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๒๕

เด็กหญิงศรัณญ่า คุ้มจันทึก
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๒๖

เด็กหญิงสินีนาฎ รุ่งพิรุณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๒๗

เด็กหญิงสุพรรษา อันทะโคตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๒๘

เด็กหญิงสุภาพร อ่อนนำคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๒๙

เด็กชายสุริยันต์ ฉะภูมิรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๓๐

เด็กหญิงหยาดฟา วิเสโส
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๓๑

เด็กหญิงอภิญญา เผือแผ่

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๓๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ เปล่งผิว
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๓๓

เด็กชายอัคระพล ดัชถุยาวัตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๓๔

เด็กชายอัษฎาวุธ สิงห์สุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๓๕

เด็กหญิงอาภัสรา ศรประสิทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๓๖

เด็กหญิงเนียนละออ เตือยตุ่น

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๓๗

เด็กหญิงเพราะรักษ์ อุ่มพิมาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๓๘

เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุภาพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๓๙

เด็กหญิงกนกจันทร์ พันธ์จริต
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๔๐

เด็กหญิงกนกพร คำภูมี
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ชอบเสร็จ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ พรมโสฬส
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๔๓

เด็กหญิงกมลชนก พิมพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๔๔

เด็กหญิงกมลวรรณ สาตะสิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๔๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปานใจนาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๔๖

เด็กหญิงกฤษณา ประดิษฐ์สินทร

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๔๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงประโคน
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๔๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ว่องไว
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๔๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทร
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๕๐

เด็กหญิงกาญจนา ช่างหล่อ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๕๑

เด็กหญิงกานติมา แสงงาม
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๕๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา คุชรักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๕๓

เด็กหญิงกิตติญา ปะกาเร
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๕๔

เด็กหญิงกิตติภรณ์ มอญยาว
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๕๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คงคำวร
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๕๖

เด็กหญิงก้อยทิพย์ คำพินิจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๕๗

เด็กหญิงขวัญลญา หมูสีโทน
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๕๘

เด็กหญิงจริยา พรหมภักดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๕๙

เด็กหญิงจีระภา พรมมิตรธิกุล
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๒ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๖๐

เด็กหญิงชนากานต์ มาลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๖๑

เด็กหญิงชยุดา ทุยประโคน
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๖๒

เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณกูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๖๓

เด็กหญิงญาณิศา แก้วชนะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๖๔

เด็กหญิงฐนิดา อาจเอือม

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๖๕

เด็กชายฐานพัฒน์ เชนประโคน
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๖๖

เด็กหญิงณฐสมร สุทธิธรรมานันต์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๖๗

เด็กชายณรงค์ธร ปองสันเทียะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา เอมโอฐ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๖๙

เด็กชายณัฐพงศ์ แจดนวน
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๗๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ดีดสำโรง
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๗๑

เด็กหญิงดวงฤดี วิริยะดวงอนันท์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๗๒

เด็กหญิงตันหยง ทองประสิทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๗๓

เด็กหญิงทิพวัลย์ เสาเกลียว
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๗๔

เด็กชายธนกฤต จุประมัตตัง
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๗๕

เด็กชายธนวัฒน์ สีทานอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๗๖

เด็กชายธนะชัย ศรีสุพงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๗๗

เด็กหญิงธนัชพร ตุมดาวเรือง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๗๘

เด็กชายธนากร เจริญรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๗๙

เด็กหญิงธัญญเรศ สิทธิชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๘๐

เด็กหญิงธันยา สว่างใจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๘๑

เด็กชายธันวา พังกระโทก

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ จงหมัน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๘๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

นามภักดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๘๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

เมอะประโคน
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๘๕

เด็กชายนนทกร นำใส

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๘๖

เด็กหญิงนพรัตน์ ทรงประโคน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๘๗

เด็กชายนพรัตน์ ปานใจนาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๘๘

เด็กชายนภดล โสนางรอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๘๙

เด็กหญิงนภาธาร แดงวิบูลย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๙๐

เด็กหญิงนภาพร เหลาหวายนอก
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๙๑

เด็กชายนรินทร์ อินศรีเมือง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๙๒

เด็กหญิงนวรัตน์ ทรงประโคน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๙๓

เด็กหญิงนันทินี แปะประโคน
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๙๔

เด็กหญิงนิภาพร ชะมาเพ็ชร
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๙๕

เด็กหญิงนิสา เทียมสงวน
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๙๖

เด็กหญิงนำฝน เนือนสกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๙๗

เด็กชายบดินทร์ ศรีกิมแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๙๘

เด็กหญิงบัวชมพู ผลชู
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๒๙๙

เด็กหญิงบุษบา อ่อนสุระทุม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๐๐

เด็กหญิงปฏิญญา สลัดทุกข์
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๐๑

เด็กหญิงปนัดดา นาราช
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๐๒

เด็กหญิงปนัดดา พัลวัล
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๐๓

เด็กหญิงปนิดา ปลายประโคน
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๐๔

เด็กชายปริญญา ประทุม
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๐๕

เด็กชายปริวัฒน์ สำราญรืน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๐๖

เด็กชายปรีชา ไกรกูล
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๐๗

เด็กหญิงปรีดา อัครชาติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๐๘

เด็กหญิงปวรรณรัตน์ ศรีกิมแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๐๙

เด็กหญิงปาริฉัตร โล่ห์เพชร
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๑๐

เด็กชายปติพัฒน์ ดอนฉนวน
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๑๑

เด็กหญิงปยธิดา อาจเอือม

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๑๒

นางสาวปยะมาศ ทัศนะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๑๓

เด็กชายปรติ ยกดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๑๔

เด็กหญิงปุณยนุช จินดามล
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๑๕

เด็กชายพงศ์วรินท์ นามสุวรรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๑๖

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ทุมมี
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๑๗

เด็กชายพรชัย พิเศษชีพ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๑๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ยืนยงค์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๑๙

เด็กหญิงพรรณนิภา ขุนรักษ์พะเนาว์
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๒๐

เด็กชายพัชรพล วงษ์ใหญ่
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ พรหมลักษณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๒๒

เด็กหญิงภาวิดา ดวงประทีป
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๒๓

เด็กชายภูริต สีหล้าน้อย
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๒๔

เด็กชายภูวนัย ตรีวิเศษ
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๒๕

เด็กหญิงมัลลิกา เส็งไทยแท้
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๒๖

เด็กชายมินธดา สมเพ็ชร
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๒๗

เด็กหญิงมุนินทร์ สีสมงาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๒๘

เด็กหญิงยุวดี คงรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๒๙

เด็กหญิงรติรัตน์ คิมหันตา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๓๐

เด็กชายรัชสิทธิ

์

พงศ์สุปาณี
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๓๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โสมะมี
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๓๒

เด็กหญิงรุจิรา จินพละ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๓๓

เด็กหญิงรุ่งฤดี คีรินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๓๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ฉำโสฬส
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๓๕

เด็กหญิงฤดี แก้วพาปราบ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๓๖

เด็กหญิงวนิดา ลายขุนทด
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๓๗

เด็กหญิงวรรณพร จันทร์บ้านโต้น

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๓๘

เด็กหญิงวรรณศิริ การดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๓๙

เด็กหญิงวิภา ไชยตะมาศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๔๐

เด็กหญิงวิภาดา กุลศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๔๑

เด็กหญิงวิภาดา ศรีทองหลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๔๒

นางสาววิยาดา มากกว่าวงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๔๓

เด็กหญิงศจี หวองวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๔๔

เด็กหญิงศรสวรรค์ ลักษณ์พลวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๔๕

เด็กหญิงศศิกานต์ เลิศลำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๔๖

เด็กหญิงศิริวรรณ การดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๔๗

เด็กหญิงศุภานัน เกียนประโคน
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๔๘
เด็กหญิงสมปรารถนา

สีกำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๔๙

เด็กหญิงสร้อยทอง สุริยะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๕๐

เด็กชายสหรัฐ จงรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๕๑

เด็กชายสัญชัย ทินรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๕๒

เด็กชายสันติภาพ พรมไพร
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๕๓

เด็กหญิงสายสุณีย์ แก่นอินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๕๔

เด็กชายสิรวิชญ์ เศษสุวรรณ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๕๕

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

กางนอก
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ รสหอม
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๕๗

เด็กชายสุทัศน์ สีลาเหลียม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๕๘

เด็กหญิงสุพรรณษา เติมโรจนสิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๕๙

เด็กหญิงสุภาวิดา ศรีผดุง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๖๐

เด็กชายสุรนาท ครอบแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๖๑

เด็กหญิงสุวรรณา ฉิมกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๖๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

ตูบไธสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๖๓

เด็กหญิงอทิตย์ติยา สัปประโคน
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๖๔

เด็กหญิงอนงค์นาถ หอมมะณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๕ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๖๕

เด็กชายอนุชา ทองโพธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๖๖

เด็กชายอนุพงศ์ พาพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๖๗

เด็กชายอภิวรรธน์ เอมโอฐ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๖๘

เด็กหญิงอริสรา ลำจุมจัง
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๖๙

เด็กหญิงอริสลา ปะนาโท
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๗๐

เด็กหญิงอริสา แก้วกลม
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๗๑

เด็กหญิงอักษราภัค เริงสมุทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๗๒

เด็กชายอัคเดช บุญปลืม

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๗๓

เด็กชายอัมรินทร์ นุ่มนวลศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๗๔

เด็กชายอัษฎา ภารวงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๗๕

เด็กหญิงอารียา พิลาธร
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๗๖

เด็กหญิงอินทิรา งีบส่อน
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๗๗

เด็กชายเกรียงไกร ประสงค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๗๘

เด็กหญิงเกษรินทร์ กินเสน
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๗๙

เด็กหญิงเจนธีรา นิลสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๘๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทร์อยู่จริง
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๘๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก่นสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๘๒

เด็กชายเจษฏา พูนแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๘๓

เด็กหญิงเมธิญา บึงไกร
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๘๔

เด็กหญิงเสาวภา คงเปนนิจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๘๕

เด็กหญิงแพรพลอย บุญรอดรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๘๖

เด็กหญิงแอนนา บุญคุณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๘๗

เด็กชายโสภณ บุตรทะลี
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๘๘

นายไชยกานต์ จันศิลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๘๙

นางสาวกชกร วงค์ใหญ่
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๙๐

นางสาวกชกร วัลลภ
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๙๑

นางสาวกชกร สีดาดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๙๒

นางสาวกนกวรรณ์ นามวิเศษ
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๙๓

นางสาวกรรณิการ์ อุปไมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๙๔

นางสาวกฤษณา สังประกุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๙๕

นางสาวกัญญาภัค สุพรรณ์นอก
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๙๖

นางสาวจิณห์นิภา วอนวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๙๗

เด็กหญิงจิณัฐตา ปานใจนาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๙๘

เด็กหญิงจิตรา ชินรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๓๙๙

นางสาวจินดามณี คงคำวร
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๐๐

นางสาวจุฑามาศ ด้วงแหวะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๐๑

นางสาวจุฑามาศ ปรีชากุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๐๒

นายชนาธิป พิมพ์พล
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๐๓

เด็กหญิงชนิกา ม่วงสำเภา
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๐๔

นางสาวชรินรัตน์ ชะบัวรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๐๕

นางสาวชลดา วาปเน
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๐๖

นางสาวชลธิชา ชินภักดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๐๗

นางสาวชลธิชา แก้วแสนเมือง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๐๘

นายชิราวุธ เชือสีดา

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๐๙

นายชิษณุพงศ์ ทองคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๑๐

นางสาวชุติมา มีสมานพงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๑๑

นายซิดฟริด ตันกระโทก
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๑๒

นายญาณภัทร ก้านท้าว
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๑๓

นายฐานันดร ชะรุมรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๑๔

นางสาวฐิติญา สุดใจ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๑๕

เด็กชายณัชพล ปกการะโน
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๑๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สายสุด
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๑๗

เด็กหญิงณัฎฐริณีย์ บุทศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๑๘

นายณัฐพงษ์ คานทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๑๙

นายณัฐภัทร สหวัฒนชาติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๒๐

นางสาวณัฐวดี ตุมผะกา
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๒๑

นายณัฐวุฒิ วัลเปรียง
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๒๒

นายณัฐวุธ โลสูงเนิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๒๓

เด็กหญิงณิชานันท์ สารนอก
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๒๔

นางสาวตรีรัก วาทะวิจารณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๒๕

นางสาวทรรศนีย์ เชือนางรอง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๒๖

นางสาวทราภรณ์ เนาว์บุตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๒๗

นางสาวทรายมณี ศิลปกษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๒๘

นางสาวทศพร ไชยตะมาศ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๒๙

นางสาวทิพย์วรรณ จันทสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๓๐

นายธนวัชน์ เสียมเพ็ชร
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๓๑

เด็กหญิงธนาพร มูลทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๓๒

นางสาวธัญญลักษณ์ บุตรสืบสาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๓๓

นายธัญญลักษณ์ ศรประสิทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๓๔

นางสาวธัญญารัตน์ อึงประดิษฐ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๓๕

นางสาวธัญญาเรศ ยืนยง
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๓๖

นายธีระพงศ์ บริสุทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๓๗

เด็กชายธีระภัทร์ เขจรดวง
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๓๘

เด็กหญิงนพสรณ์ อะช่วยรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๓๙

นายนราพงษ์ พานอุ่น
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๔๐

นางสาวนริศรา ตระกูลศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๔๑

นางสาวนริศรา ทำมวงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๔๒

นางสาวนฤภร ฮดโท
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๔๓

เด็กชายนันทวัตน์ บุญพิโย
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๔๔

เด็กหญิงนันธิดา ศรีวา
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๔๕

นางสาวนิภารัตน์ เหลืองสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๔๖

นางสาวนิรมล ชะมาเพ็ชร
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๔๗

นางสาวนิรมล อินทร์พลทัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๔๘

นางสาวบงกช ไตรจักร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๔๙

นางสาวบัวชมพู วิเชียร
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๕๐

นายบุญญฤทธิ

์

ชัยประสิทธิกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๕๑

นางสาวบุญพิทักษ์ โสมศรีแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๕๒

นายบุณรภัทร แสนณรงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๕๓

เด็กหญิงบุษบา เพียรกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๕๔

เด็กชายปกรณ์ เสียมเพ็ชร
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๕๕

นายปฐมพร ไชยสุริยวิรัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๕๖

นายปฐวี โทศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๕๗

นางสาวปนัดฎา เลือนฤทธิ

่ ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๕๘

นายปริญญา นิมประโคน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๕๙

นางสาวปรียนุช อันศึกษา
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๖๐

นางสาวปญจา เพิมดี

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๖๑

เด็กชายปญญา ชะรินรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๖๒

เด็กหญิงปาริฉัตร พระโคศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๖๓

นางสาวปยวัลภ์ ลีสม
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๖๔

นางสาวพรนภา กันเทศ
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๖๕

เด็กหญิงพลอยไพริน ผลชู
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๖๖

นางสาวพลอยไพลิน หมึกสี
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๖๗

นางสาวพัชราภา นารี

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๖๘

นางสาวพิมพ์ชัญญา ยางหงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๖๙

เด็กหญิงพูนทรัพย์ ม่วงสำเภา
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๗๐

นางสาวภัชริดา ลุรงยศ
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๗๑

เด็กหญิงภัทราพร วิเศษ
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๗๒

นายภาคภูมิ พูนพานิชย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๗๓

เด็กหญิงภิราวรรณ สงปะคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๗๔

นางสาวมลธิชา ชืนอุรา

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๗๕

นางสาวมัลลิกา ทาตะวงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๗๖

นางสาวยุทธิกา ชะมาเพ็ชร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๗๗

นางสาวรสริน พิพัฒบริภัณฑ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๗๘

เด็กหญิงรัชดาพร จันทะมุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๗๙

เด็กหญิงรัชนีกร ถือสมบัติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๘๐

นายรัตนสินทร์ คงพินิจ
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๘๑

เด็กชายราเชนท์ เณรกูล
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๘๒

นางสาวร่งุสร้อย อึดจันทึก
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๘๓

นางสาววชิรารัตน์
รัตนะสานนท์สกุล ๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๘๔

นางสาววณิชกรณ์ กองแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๘๕

นางสาววรรณา ไชยหงษา
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๘๖

เด็กหญิงวรรธิดา อบมาลี
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๘๗

เด็กชายวรวิชญ์ ปนศิริ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๘๘

นางสาววริศรา สานนท์
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๘๙

เด็กหญิงวันวิสา รุ่งพิรุณ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๙๐

นายวายุ วงค์หนูพะเนาว์
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๙๑

นางสาววารุณี ไทยลือนาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๙๒

นางสาววิชญาพร โสมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๙๓

นายวิทวัส แก้วปริมประ
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๙๔

นางสาววิภา สุขสงวน
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๙๕

นางสาววิภาดา อุ่นอินทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๙๖

นางสาววิภาวดี นวลสำลี
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๙๗

นายศรันย์ จันทร์โพนงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๙๘

นายศรุต เสมียนรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๔๙๙

นางสาวศศิกานต์ จินดาศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๐๐

นายศักดิชัย

์

ยอกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๐๑

นางสาวศิริรัตน์ วันชาดา
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๐๒

นางสาวศุภรัตน์ ดวงแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๐๓

นางสาวศุภานันท์ บุญศักดาพร
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๐๔

นายสมบัติ พิทักษ์หมู่
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๐๕

นายสหัสวรรษ แสงคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๐๖

นายสิทธิกร สิงห์ชาดา
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๐๗

นายสิทธิพล ดอกไธสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๐๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ วัดศรีพะเนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๐๙

นางสาวสุฐิตา พาราศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๑๐

นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๑๑

นายสุธิคัมพร นามวิชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๑๒

นางสาวสุพรรษา ภาษาเวศ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๑๓

นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๑๔

นางสาวสุภาพร ผลเลือย

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๑๕

นางสาวสุภาภรณ์ พรหมลี
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๑๖

นางสาวสุวนันท์ ไชยจักร
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๑๗

นางสาวสุวารี บุญเจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๑๘

นางสาวสไบทิพย์ นุ่มนวลศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๑๙

นายอดิศร วิเชียร
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๒๐

นางสาวอทิติญา ฟกเงิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๒๑

นายอธิวัฒน์ แสงกล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๒๒

นายอนิวัฒน์ ชะมาเพ็ชร

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๒๓

นายอนุวัฒน์ เขียวมีสี
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๒๔

นายอนุสรณ์ อาจเอือม

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๒๕

เด็กชายอภิชัย วงศ์ประมวล
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๒๖

นางสาวอภิญญา คานทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๒๗

นายอภิสิทธิ

์

อุ่มพิมาย
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๒๘

นางสาวอริญา ศิลาคม
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๒๙

นางสาวอัญชุลี วันสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๓๐

นายอัมรินทร์ ตุ่มดาวเรือง
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๓๑

นายอัษฎาวุธ พินิจนาม
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๓๒

นายอาจณรงค์ บุญแย้ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๓๓

นางสาวอารยาภรณ์ พลเศษ
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๓๔

นางสาวอารีรัตน์ ชูสง่า
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๓๕

นางสาวอารีรัตน์ ศรีลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๓๖

นายอำพันธ์ เส็งไทยแท้
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๓๗

เด็กหญิงอำพา แก้วกลม
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๓๘

นางสาวอุษา พิลาวุธ
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๓๙

นางสาวอุไรรัตน์ ม่วงไหม
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๔๐

นางสาวเกวริน โทจรัญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๔๑

นางสาวเกศดาพร เมืองสีดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๔๒

นางสาวเกศมณี ช่วยคำชู
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๔๓

นางสาวเกศสิณี ปะแดง
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๔๔

นางสาวเยาวลักษณ์ กลันบุญ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๔๕

นายเสฎฐวุฒิ ปริปุณณะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๔๖

นางสาวเสาวรักษ์ แสงจันทร์ฉาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๔๗

นายกฤษกร ทวีศิลป
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๔๘

นางสาวญาโณทัย สุขเกตุแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๔๙

นายต่อสกุล กุลกลางดอน
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๕๐

นายธนายุทธ ศรีพลไกร
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๕๑

นางสาวปฏิญญา ศรีนอเนตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๕๒

นางสาวพัชริน ทินประณี
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๕๓

นายพิพัฒน์ ไลออน
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๕๔

นางสาวภุมรี กองสกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๕๕

นางสาววรนุช นาหว้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๕๖

นายวิธวินท์ สินธ์เทา

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๕๗

นางสาวศศิธร หล่าโพนทัน
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๕๘

นางสาวสุดารัตน์ ครอบแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๕๙

นายสุนทร รักศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๖๐

นายสุริยา สีทานอก
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๖๑

นางสาวอังษฎา เหียดไธสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๖๒

นายเกรียงศักดิ

์

พรมโสฬส
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๖๓

นางสาวเจนจิรา ทิพวัลย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๖๔

นางสาวภาณุมาส แก้วคำภา
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๖๕

นางสาววรุณรัตน์ แสนกล้า
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๖๖

นายศุภวิชญ์ จีนเกา
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๖๗

นางสาวสุภชา พลชำนาญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๖๘

นางสาวเบญจมาศ คาดกระโทก
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๖๙

นางสาวสุดามณี แสงทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๗๐

นางสาวทาริกา เรืองไพศาล

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๗๑

นางสาววนิชชา เพียโคตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๗๒

นางสาวสุวรรณี โจมรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๗๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสาวรส
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๗๔

เด็กชายจิรภัทร ยังวารี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๑ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๗๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ทองใบ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๗๖

เด็กชายณัฐพร เหยียดกระโทก

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๗๗

เด็กหญิงทองภาษี จู๋นางรอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๗๘

เด็กชายธีรวงศ์ เหมวิหก
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๗๙

เด็กหญิงธีราพร ว่องไว
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๘๐

เด็กชายนนทพัทธ์ ยอดนางรอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๘๑

เด็กชายนราทิพย์ บัวผาย
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๘๒

เด็กหญิงบัวแก้ว กนนางรอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๘๓

เด็กหญิงปาริฉัตร บัวสี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๘๔

เด็กชายภัทรมุนี สีภู่
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๘๕

เด็กชายภูวนาถ สะกิมงาม
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๘๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ เกษา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๘๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ ศรีจันงาม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๘๘

เด็กหญิงรัชรินทร์ ลายทองคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๘๙

เด็กหญิงวรรณวิษา บำรุง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๙๐

เด็กชายวรายุทธ โกยชัย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๙๑

เด็กชายวิทวัส สวนเกตุ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๙๒

เด็กชายศักดิขริน

์

พิมพ์สมาน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๙๓

เด็กชายศิลปกรณ์ แสงกล้า
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๙๔

เด็กหญิงสมิตา บังกระโทก
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๙๕

เด็กชายสรณ์สิริ ดำมีขาว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๙๖

เด็กชายสำราญ ชุมสุวรรณ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๙๗

เด็กชายสิทธิชัย ยวงรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๙๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แสนดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๕๙๙

เด็กหญิงสุจารี มงคลคำชาว
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๐๐

เด็กหญิงสุจิตดา เลือนสุวรรณ

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๐๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ สีทา
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๐๒

เด็กชายสุเมธ สวัสดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๐๓

เด็กชายอัฐษฎาวุธ ใสสดศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๐๔

เด็กชายจิรายุ ศิริวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๐๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขอเลือนกลาง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๐๖

เด็กชายฉัตรดนัย บุตรนาค
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๐๗

เด็กหญิงชฎาพร ชัยลินฟา

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๐๘

เด็กหญิงฐิตินันต์ วรรณา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๐๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เมืองมูล
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๒ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๑๐

เด็กหญิงณัฐชนก สาขา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๑๑

เด็กหญิงดุสิตา ปุราถาเน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๑๒

เด็กหญิงนิภาวรรณ เทียนจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๑๓

เด็กชายพีรพงษ์ ขอเลือนกลาง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๑๔

เด็กชายภควัต ประทา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๑๕

เด็กชายภูรินทร์ เพ็งคำแสน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๑๖

เด็กหญิงมินตรา แก้ววิเศษ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๑๗

เด็กหญิงวันดี สุดดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๑๘

เด็กชายวิทวัส นามประเสริฐ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๑๙

เด็กหญิงวิลาสินี ตองติดรัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๒๐

เด็กชายศรายุทธ พันทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๒๑

เด็กชายศราวุธ แก้วดก
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๒๒

เด็กหญิงศศิกานต์ น้อยโลมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๒๓

เด็กหญิงสุกันยา แก้วขวัญข้า
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๒๔

เด็กหญิงสุจิรา สอนสัตย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๒๕

เด็กหญิงสุทธิมนต์ คำสีลา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๒๖

เด็กหญิงสุทา วงสีดา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๒๗

เด็กชายสุทิน สังข์สิทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๒๘

เด็กชายอนุวัฒน์ พิมพ์พาคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๒๙

เด็กชายอภิรมย์ ศรีบุตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๓๐

เด็กหญิงอริษรา ปดตาโพธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๓๑

เด็กหญิงอัญธิดา คำนึง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๓๒

เด็กชายอัมรินทร์ คุ้มไพฑูรย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๓๓

เด็กหญิงเบญญาภา พรหมบุตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๓๔

เด็กหญิงแพรว นามวิเศษ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๓๕

เด็กหญิงไพลิน โสมัสสา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๓๖

เด็กชายกรกช สังสุวรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๓๗

เด็กชายกรกช เฉลยจรรยา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๓๘

เด็กหญิงกรรณิกา พิทักษ์พันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๓๙

เด็กชายคณิศร พิมพ์พาคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๔๐

เด็กชายจิรภัทร แสงย้อย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๔๑

เด็กหญิงธิดาเทพ ภาณหัวเราะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๔๒

เด็กหญิงปณิตา สุรินทร์ราช
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๔๓

เด็กหญิงปรีญาพร ปรีชากุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๔๔

เด็กหญิงพิมพ์พร คงสืบ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๓ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๔๕

เด็กหญิงภัทรสุดา แก้วใส
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๔๖

เด็กชายวรรธพล ภูบานชืน

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๔๗

เด็กหญิงวริศรา ยืนยิง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๔๘

เด็กหญิงวาศิณี ศรีพารา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๔๙

เด็กชายวีรภัทร ภาษิตตานนท์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๕๐

เด็กชายศุธงชัย ศรีนอก
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๕๑

เด็กหญิงสุภาวิตา นนธิสอน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๕๒

เด็กหญิงอัยระดา เทียงสงัด

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๕๓

เด็กหญิงอินทิรา เอมประโคน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๕๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ราฏธรรมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๕๕

เด็กชายธนาวุฒิ ลาโสเล
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๕๖

เด็กหญิงนาฏลดา ประสิทธิกูล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๕๗

เด็กหญิงรัตน์ดา สืบสุนทร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๕๘

เด็กชายศราวุธ ทองเปยม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๕๙

เด็กชายอนุพงศ์ เข็มมา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๖๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พันธ์ถวิล
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๖๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทรเสนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๖๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แซ่ว่อง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๖๓

เด็กหญิงกาญจนา แม้นสุรา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ นนธิสอน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๖๕

เด็กหญิงนัชชา เฉลยจรรยา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๖๖

เด็กชายนาวิน เกิดแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๖๗

เด็กชายบุญชู แขมคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๖๘

เด็กหญิงบุษกร สึงสุวรรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๖๙

เด็กหญิงพรชิตา ราฏธรรมา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๗๐

เด็กชายศุกลภัทร ข่าขันมณี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๗๑

เด็กหญิงสุทธินันท์ ใจกล้า
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๗๒

เด็กชายอนุวัฒน์ เทียงคุณ

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๗๓

เด็กชายอภินันท์ จำปกาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๗๔

เด็กหญิงอาทิตยา เทียบหว้า
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๗๕

เด็กหญิงเบญจมาศ นารินยาง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๗๖

เด็กชายทวีชัย กิมาพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๗๗

เด็กชายทินกร ทวดอาจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๗๘

เด็กหญิงธนัชภรณ์ บุญสงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๗๙

เด็กชายนันทวัฒน์ น้อยโลมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๔ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๘๐

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ ยุตกิจ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๘๑

เด็กชายวิชาญชัย มะณี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๘๒

เด็กชายวุฒิกร ทองสงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๘๓

เด็กหญิงศุภาวินีย์ ลีฝา
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๘๔

เด็กหญิงสุธารินี เพิมชาติ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๘๕

เด็กชายอภิวัฒน์ จันทร์พิรม
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๘๖

เด็กชายอลงกรณ์ สังสุวรรณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๘๗

เด็กหญิงอลิสา ทองเสมียน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๘๘
เด็กหญิงบุษบามินตรา

พันทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๘๙

เด็กหญิงพจมาณ อาไนย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๙๐

เด็กหญิงวันเพ็ญ พลยศ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๙๑

เด็กหญิงศิริพร สืบสุนทร
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ นาราช
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๙๓

เด็กหญิงกรกนก นาราช
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๙๔

เด็กชายก้องภพ กันรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๙๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

แก้วพิลา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๙๖

เด็กหญิงขนิษฐา ผะกาเกตุ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๙๗

เด็กหญิงขวัญจิรา มีสง่า
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๙๘

เด็กชายคุณากร ชัยมุงคุณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๖๙๙

เด็กหญิงจีรนันท์ มันจิต

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๐๐

เด็กชายจีระศักดิ

์

บานนางแย้ม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๐๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ดำมีขาว
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๐๒

เด็กชายชินดนัย หาจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๐๓

เด็กหญิงฐิดาภา ยอดนางรอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๐๔

เด็กหญิงฐิตา นวนทอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๐๕

เด็กชายต้นกล้า พินิจนาม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๐๖

เด็กชายธนวัฒน์ ชาวดร
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๐๗

เด็กชายธีรวุฒิ เชือนางรอง

้

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๐๘

เด็กชายนรินทร คัดกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๐๙

เด็กชายนัทตพงษ์ ยังวารี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๑๐

เด็กชายนันทิภัทร ชุมเสน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๑๑

เด็กหญิงนิศา โมงเลียม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๑๒

เด็กชายนเรศ ฤทธิรืน

์ ่

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๑๓

เด็กหญิงบุษบากร ทองงาม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๑๔

เด็กชายปรมินทร์ ศรีสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๕ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๑๕

เด็กชายปรวี ศรีมะละ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๑๖

เด็กชายปรเมศร์ ศรีสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๑๗

เด็กหญิงปยะดา ได้พร้อม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๑๘

เด็กหญิงพรชนก นามพรม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๑๙

เด็กหญิงพรรณพร แสงศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๒๐

เด็กหญิงพิมลดา ไพเราะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เตือยตุ่น

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๒๒

เด็กชายพุฒิเมธ รินอาโปร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๒๓

เด็กชายภานุวัฒน์ พิมพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๒๔

เด็กชายภูมิ สุโขพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๒๕

เด็กหญิงภูริตา เรียงนางรอง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๒๖
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

เตือยตุ่น

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๒๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ เขยนอก
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๒๘

เด็กหญิงรดามณี ยอดนางรอง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๒๙

เด็กหญิงรัชนีกร แหลมชิม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๓๐

เด็กหญิงรุ่งพร สังฆะระ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๓๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ อินมี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๓๒

เด็กหญิงลลิดา ลอกประโคน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๓๓

เด็กชายวชิรา ยังวารี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๓๔

เด็กชายวรเมธ อินทร์กันหา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๓๕

เด็กหญิงวารุณี ยอดนางรอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๓๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ ประทุมไทย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๓๗

เด็กหญิงศศิประภา นาราช

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๓๘

เด็กหญิงศศิวิมล สุกกูล
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๓๙

เด็กชายศุภากร มาประจวบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๔๐

เด็กหญิงสกุลตรา สุรเนตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๔๑

เด็กชายสิทธินนท์ ศรีเนาวรัตน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๔๒

เด็กหญิงสิรินยา สุรเนตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๔๓

เด็กชายสุทธิภัทร ชุมเสน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๔๔

เด็กหญิงสุพรรนา มังมี

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๔๕

เด็กหญิงอัญพิตา หงษ์วิเศษ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๔๖

เด็กชายอิทธิพล เจตุวงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๔๗

เด็กชายเจนนิพัทธ์ จัตุกูล
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๔๘

เด็กชายเมธี กลนางรอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๔๙

เด็กชายเสกสรรค์ ศรีประโคน
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๖ / ๘๔๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๕๐

เด็กหญิงเหมือนฝน พึงประสพ

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๕๑

เด็กชายไชยพัฒน์ โคตรศักดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๕๒

เด็กชายกรรชัย มูระคา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๕๓

เด็กชายกฤษณะ โปงเส็ง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๕๔

เด็กชายกิรติ จิตหาญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๕๕

เด็กชายคเชนทร์ สู่นางรอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๕๖

เด็กชายจักรินทร์ นามสิงห์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๕๗

เด็กหญิงจิตราพร ทารัฐสิน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๕๘

เด็กหญิงจีรณา ปลาน้อย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๕๙

เด็กหญิงฉันหทัย มังนางรอง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๖๐

เด็กชายชัยวัฒน์ มูระคา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๖๑

เด็กหญิงชุติมา ยอดนางรอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๖๒

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีนวล
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๖๓

เด็กหญิงณัฐมน เขยนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๖๔

เด็กชายธนบูรณ์ หาญเหียม

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๖๕

เด็กชายธนาวุธ ทรงประโคน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๖๖

เด็กชายธวัช โกยชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๖๗

เด็กหญิงนพวรรณ สุขรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๖๘

เด็กหญิงนันทิชา ประเสริฐศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๖๙

เด็กชายบุลากร ไมประโคน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๗๐

เด็กหญิงปณิดา ประเมินชัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๗๑

เด็กหญิงปุณยาพร จาดพิมาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๗๒

เด็กหญิงพลอยพรรณ ทศลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๗๓

เด็กหญิงพัชรีย์ ยอดนางรอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๗๔

เด็กหญิงพิมลวรรณ คำมุงคุณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๗๕

เด็กชายภาณุพงศ์ ถังนอก
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๗๖

เด็กชายมีนา แก้วแก่
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๗๗

เด็กหญิงรจนา เรือนไทย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๗๘

เด็กชายรัฐภูมิ ชายสำราญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๗๙

เด็กหญิงวรรณี สุกกูล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๘๐

เด็กชายวรวุฒิ ไชยลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๘๑

เด็กหญิงวราภรณ์ พิมประโคน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๘๒

เด็กชายวิทูรย์ เปนนวล
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๘๓

เด็กหญิงวินิตฐา ทองด้วง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๘๔

เด็กชายวุฒินันท์ จันทสิทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๘๕

เด็กชายศุภากร ทองนางรอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๘๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ดวงตะวัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยอดนางรอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๘๘

เด็กหญิงสุนิสา แต้มประโคน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา เชือนางรอง

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๙๐

เด็กชายอรรถพล กลนางรอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๙๑

เด็กชายเกษมสันต์ น่าชม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๙๒

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

เตือยตุ่น

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๙๓

เด็กหญิงเจนจิรา อุ่นเรือง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๙๔

เด็กชายเจษฎา อุ่นเรือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๙๕

เด็กชายกฤษฏา มันยืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๙๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กระโจม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๙๗

เด็กหญิงกัลยา ทองนางรอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๙๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

พอกทรัพย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๗๙๙

เด็กหญิงจิราพัชร ศรีอร่าม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๐๐

เด็กชายชนะศักดิ

์

ทะวะลี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เตือยตุ่น
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๐๒

เด็กชายตะวัน โกยชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๐๓

เด็กชายติวานนท์ เตือยตุ่น

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๐๔

เด็กชายทักษิณ ไมประโคน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๐๕

เด็กชายธนภัทร แก้วแก่
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๐๖

เด็กชายธวัชชัย นาคำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๐๗

เด็กชายธีรภัทร ปลัดวิเศษ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๐๘

เด็กชายนิลพัฒน์ เชือสูง

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๐๙

เด็กชายพงศกร ทองนางรอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๑๐

เด็กหญิงพรรัมภา ปุยะติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๑๑

เด็กหญิงพิรญา อัญชุลี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๑๒

เด็กชายพีรภัทร ทับภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๑๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เทียนถวาย
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๑๔

เด็กหญิงภัทราวดี หงษ์วิเศษ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๑๕

เด็กชายภูทรัพย์ บุญเทพ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๑๖

เด็กชายรุตินันท์ พรมลิ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๑๗

เด็กชายวทัญู แก้วศรีใส
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๑๘

เด็กชายวิวัฒน์ เรือนไทย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๑๙

เด็กหญิงศาธิดา สุเววงศ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๒๐

เด็กชายสหภาพ ปุมประโคน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๒๑

เด็กชายสิงหนาท ได้พร้อม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๒๒

เด็กชายสุดทอง พลชำนาญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๒๓

เด็กหญิงสุภพร ศรีแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๒๔

เด็กชายสุวัตร์ สุราราช
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๒๕

เด็กชายอนวัฒน์ อินดูไทย
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๒๖

เด็กหญิงโยษิยา นำย้อย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๒๗

เด็กหญิงกนกพรรณ แซ่เนียว

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๒๘

เด็กชายณัฐพงศ์ หาญยิง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๒๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ร้อยประโคน
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๓๐

เด็กหญิงพินญาดา เตือยตุ่น

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ยอดนางรอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๓๒

เด็กชายพุทธพงศ์ เบ็ญจคุ้ม
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๓๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จันทร์ปญญา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๓๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๓๕

เด็กหญิงจริญญา ชมภูกูล
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๓๖

เด็กชายฐณะวัฒน์ เปนนวล
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๓๗

เด็กหญิงนิภา แอกประโคน
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๓๘

เด็กหญิงพิกุลแก้ว คงเจริญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๓๙

เด็กหญิงมยุริน กระแสเทพ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๔๐

เด็กหญิงสุกัญญา เตือยตุ่น

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๔๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ถังนอก
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๔๒

เด็กหญิงศศินา เตือยตุ่น

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๔๓

เด็กหญิงเบญจพร สู่นางรอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๔๔

เด็กชายทักษดนย์ เนียมสุคนธ์สกุล
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๔๕

เด็กหญิงสุดาศรี สอนสังข์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๔๖

เด็กชายอนุพงศ์ คงพลปาน
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๔๗

เด็กหญิงอรณี ยวกไธสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๔๘

เด็กหญิงกรรภิรมย์ นากุดนอก
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๔๙

เด็กชายณัฐพล ใจกล้า
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๕๐

เด็กหญิงนภา ประสงค์สุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๕๑

เด็กหญิงนันนลินท์
ศรีสว่างปญญากุล ๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๕๒

เด็กหญิงพรนภัส นาคนวล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๕๓

เด็กหญิงภาสินี แสนกล้า
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๕๔

เด็กหญิงศิรินทรา กงค์ประโคน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๙ / ๘๔๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๕๕

เด็กหญิงณัฐนิชา ชาลีกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๕๖

เด็กหญิงพิรญาณ์ ทองอ่อน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๕๗

เด็กหญิงศุภมาส ชะมารัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๕๘

เด็กหญิงสิริยากร กาวิรส
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๕๙

เด็กชายอมรเทพ สารภีร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๖๐

เด็กหญิงเกตุนิภา สุขจิตต์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๖๑

เด็กหญิงจริณพร หนูประโคน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๖๒

เด็กชายชัยพร ชูนางรอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๖๓

เด็กชายนันทวัฒน์ คงประพัฒน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๖๔

เด็กหญิงภัศรา ร่มเย็น
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๖๕

เด็กชายปราโมทย์ โหงอ่อน
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๖๖

เด็กหญิงญากานดา ศรีตะสังข์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๖๗

เด็กหญิงธนัชชา สมเพ็ชร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๖๘

เด็กหญิงวิภาดา ลุนลาด
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๖๙

เด็กหญิงสโรชา ไชยบุตร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๗๐

เด็กหญิงกนกพร
นาคตรัยมณีรัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๗๑

เด็กหญิงจิราพร โกยชัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๗๒

เด็กชายทนงพร ราสองชัน

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๗๓

เด็กชายธงชัย อินทะมาตย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๗๔

เด็กชายธนากร อินทรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๗๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ มูระคา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๗๖

เด็กชายสุภนัย รัฏวงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๗๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพชรประโคน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๗๘

เด็กชายชวลิต หนอสิงหา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๗๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ แสนพิมพ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๘๐

เด็กหญิงมิงกมล

่

พิรุณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๘๑

เด็กชายอำนาจ สมานผิว
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๘๒

เด็กหญิงเกศมณี ศรีภู่
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๘๓

เด็กชายจักรินทร์ วัชระ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๘๔

เด็กชายพัฒนินท์ พรหมวิหาร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๘๕

เด็กหญิงลักขณาวดี ชืนพงษา

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๘๖

เด็กชายวันเฉลิม สุขประสพ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๘๗

เด็กชายศุภกร กระพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๘๘

เด็กหญิงศุภัทษร มุยปอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๘๙

เด็กชายโกเมศ จีนประโคน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๐ / ๘๔๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๙๐

เด็กหญิงกมลวรรณ คำพู
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๙๑

เด็กหญิงชลกร ยุวะกนิษฐ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๙๒

เด็กชายชินวัตร หมุนดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๙๓

เด็กชายนีลวัสน์ ชืนพงษา

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๙๔

เด็กชายภานุรุจ จันทร์อยู่จริง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๙๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ โพธิแก้ว

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๙๖

เด็กชายราเชนทร์ เลือดไทย
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๙๗

เด็กหญิงศุภิสรา มะณีใส
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๙๘

เด็กชายสราวุฒิ ยังทะเล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๘๙๙

เด็กชายอริญชัย สุโขพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๐๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ ราดกระโทก
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๐๑

เด็กชายกฤษณะ จีนเกา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๐๒

เด็กหญิงขวัญจิรา สมสอาด
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๐๓

เด็กหญิงชนิดา ดวงดารา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๐๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ฝาเทพ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๐๕

เด็กชายธีร์ธวัช เหลืองสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๐๖

เด็กหญิงนิยดา ศรีกิมแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๐๗

เด็กชายปยะพงษ์ สลับทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๐๘

เด็กหญิงพกามาส อินทร์แพง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๐๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มุยปอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๑๐

เด็กชายวรพรต น้อยเกิดพะเนาว์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๑๑

เด็กชายวีระชัย หมูสีโทน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๑๒

เด็กชายศราวุธ ส่งสุบางมัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๑๓

เด็กชายศักดิพล

์

ศิริสวัสดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๑๔

เด็กชายอดิเทพ เทียมประโคน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๑๕

เด็กชายเขตตะวัน กระพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๑๖

เด็กหญิงกัลญารัตน์ วงศ์ทิมารัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๑๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สวัสดิวงค์

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกาแกกูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๑๙

เด็กหญิงจารุวรรณ พรมโสฬส
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๒๐

เด็กหญิงจิรารัช ชืนพงษา

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๒๑

เด็กชายชัชวาลย์ จันทร์อยู่จริง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๒๒

เด็กหญิงธารทิพย์ แก้วกัลยา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๒๓

เด็กชายนภัส ปานใจนาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๒๔

เด็กชายปฏิวัติ โคสีงาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๒๕

เด็กหญิงปณัดดา มุยปอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๒๖

เด็กชายพงศกร ตุ่มดาวเรือง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๒๗

เด็กหญิงพรชิตา เหลืองสุข
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๒๘

เด็กชายพิชชากร กลินหวล

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๒๙

เด็กชายภูวดล ปานใจนาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๓๐

เด็กหญิงวิจิตรา สีสา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๓๑

เด็กชายศรายุธ เจิมจันทึก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๓๒

เด็กหญิงสุมิตรา พูนมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๓๓

เด็กชายสุรชัย แสงทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๓๔

เด็กชายอนุชา จันทร์อยู่จริง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๓๕

เด็กชายอภิรักษ์ เสาชัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๓๖

เด็กหญิงอาริยา แก้วกัญญา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๓๗

เด็กหญิงอโนทัย อุปไมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๓๘

เด็กชายธีรวัสส์ จรูญประโคน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๓๙

เด็กชายธีรวัสส์ จันทร์อยู่จริง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๔๐

เด็กหญิงมนัณญา เกาแกกูล
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๔๑

เด็กชายวีระพัฒน์ พรหมวิหาร
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๔๒

เด็กชายอัศราวุฒิ จูกูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๔๓

เด็กชายณัฐพล แดงศิริ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๔๔

เด็กชายกล้าหาญ นาราษฎร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๔๕

เด็กชายคชาธาร พลคำแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๔๖

เด็กชายชาญณรงค์ พรหมโสฬส
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๔๗

เด็กชายธนวุฒ เย็นกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๔๘

เด็กชายธีรภัทร เอมโอษ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๔๙

เด็กชายปฏิภาณ ปรุงกระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๕๐

เด็กหญิงปราณปริยา บานฤทัย
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๕๑

เด็กหญิงพิริษา พิมพ์เสน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๕๒

เด็กหญิงรัชมน เกิดบัว
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๕๓

เด็กชายวีรภัทร ไชยจักร
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๕๔

เด็กชายอนุรักษ์ ดวงดารา
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๕๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พูนสุวรรณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๕๖

เด็กชายชนวีร์ บานฤทัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๕๗

เด็กชายณัฐนนท์ แผนกระโทก
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แผนกระโทก
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๕๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา จีนเกา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๖๐

เด็กหญิงปวีณา ไชยทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๖๑

เด็กชายภาสกร โสมกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๖๒

เด็กหญิงมุธิตา เบ็ญณรงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๖๓

เด็กชายรัฐภูมิ ละมุดกูล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๖๔

เด็กชายวิษณุพงษ์ อาจหาญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๖๕

เด็กชายกฤษฎา ศิริวงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๖๖

เด็กชายชัยวัฒน์ เสียงหนู

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๖๗

เด็กหญิงชาลิสา แสนจะบก
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๖๘

เด็กหญิงปรีชญานันท์ สังฆวาที
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๖๙

เด็กหญิงพิดชา แผนกระโทก
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๗๐

เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิสันเทียะ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๗๑

เด็กหญิงภัทราพร แสนประเสริฐ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๗๒

เด็กหญิงมนัชวี ประสงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๗๓

เด็กชายสรวิศ ชูชาติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๗๔

เด็กหญิงสายทิพย์ อาจหาญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๗๕

เด็กชายสืบสกุล ปราบภัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๗๖

เด็กชายไกรวิชญ์ ทับทิมกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๗๗

เด็กชายไม้งาม ผึงประสพ

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๗๘

นางสาวกมลทิพย์ อาจหาญ
๒๒/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๗๙

นางสาวกัลย์สุดา แสนผาด
๒๒/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๘๐

นายจำนง ยินดีรส
๑๕/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๘๑

นางประเสริม สิงห์วงษ์
๒๒/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๘๒

นางภัคสุภา เบ็ญณรงค์ ๗/๑๐/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๘๓

นายราวี อยู่จงดี
๒๔/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๘๔

นายวิสิต สุธรรม
๒๑/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๘๕

นายเชิด หาญสุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๘๖

เด็กชายกวินทรา ชาภักดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๘๗

เด็กชายคิรากร ชืนอารมย์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๘๘

เด็กชายธนากร ดินโคกสูง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๘๙

เด็กหญิงภควดี ดวงนิล
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๙๐

เด็กชายภัทรพล ขันสงฆ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๙๑

เด็กชายวีระพล กุลทะโสม
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๙๒

เด็กชายสรสิช สุนทรสูงเนิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๙๓

เด็กหญิงสุธิมา นรสิงห์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๙๔

เด็กชายอนุตรา ปุกคำ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๙๕

เด็กหญิงเกณชนะ ยุบไธสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๙๖

เด็กหญิงกชกร สิมงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๙๗

เด็กชายคณิศร ชาภักดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๙๘

เด็กชายชินนาธิป สิมงาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๑๙๙๙

เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีพรมทา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๐๐

เด็กชายณภัทร คงสกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๐๑

เด็กชายณัฐิวุฒิ หวังเปน
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๐๒

เด็กชายพงศกร ปาลบุตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๐๓

เด็กหญิงพนิดา ทองมา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๐๔

เด็กหญิงฟารุ้ง เทาหา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๐๕

เด็กชายภูวเนตร นาคประโคน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๐๖

เด็กหญิงรัตนพร พันเสนา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๐๗

เด็กหญิงสกุณา ดินโคกสูง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๐๘

เด็กชายอดิศัย ขำเอนก
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๐๙

เด็กชายเทวนาถ ชืนรัมย์

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๑๐

เด็กหญิงกัญชพร จงวงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๑๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โกรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๑๒

เด็กชายธีรภัทร ทองมะเริง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๑๓

เด็กชายพีรพล ปริพุทธ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๑๔

เด็กหญิงภัทรสุดา ลู่กระโทก
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๑๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ประจันบาล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๑๖

เด็กหญิงวาสนา นวมนิม

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๑๗

เด็กชายสมบูรณ์แบบ ปกเสติ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๑๘

เด็กหญิงสาวิตรี ชุมพล
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๑๙

เด็กหญิงสุวรรณา มาโค
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๒๐

เด็กชายอติพร มีแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๒๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ หมอจีดพิมาย
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๒๒

เด็กชายพีรวิชญ์ ยอดสุวรรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๒๓

เด็กชายภูวัง เค้าไธสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๒๔

เด็กหญิงมลถยา จาบวิหก
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๒๕

เด็กชายสมพงษ์ ดัดถุยาวัตร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๒๖

เด็กหญิงสุวิมล คงสอดทรัพย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๒๗

เด็กหญิงแพรวณภา บุญสิงห์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๒๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ประโหมด
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๒๙

เด็กชายสาระ โคสินธุ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๓๐

เด็กหญิงสุพัฒศร บุดดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๓๑

เด็กหญิงอริญ แดงกันลัน
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๓๒

เด็กชายธนายง ช่างนำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๓๓

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ทรัพย์ประโคน
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๓๔

เด็กชายวายุ ปญโญธีรกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๓๕

เด็กหญิงอธิตะญา นาคประโคน
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๓๖

นางกิงมะลิกา

่

เทียนทอง

๒๒/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๓๗

นางถาวร ศรีหาวงศ์
๑๙/๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๓๘

นางสาวปฏิมากร พรมศา
๒๓/๘/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๓๙

นายปฏิวัติ ปกเสติ
๑๗/๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๔๐

นางสาวปยนุช เพชรวิเศษ
๑๖/๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๔๑

นางพิกุล ปกเสติ
๑๖/๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๔๒

นางสาวรัตน์ติกาล มูระคา ๑/๕/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๔๓

นายสิทธิชัย ทาหาญ
๒๘/๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๔๔

นางอภัสนันท์ โชคณัฐเศรษฐ์ ๕/๘/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๔๕

นายเปรมชัย วีระพันธ์
๑๖/๖/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๔๖

นายโสพา แฉล้มชาติ
๒๗/๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๔๗

นายโสภณ การะเกษ
๒๗/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๔๘

เด็กชายกลวัชร ศรีเผือก
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๔๙

เด็กชายครองเทพ คชรินทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๕๐

เด็กหญิงชญาภา สายสร้อย
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๕๑

เด็กชายชลธี อาจไธสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๕๒

เด็กหญิงนิลยา บัวทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๕๓

เด็กชายวัชระ เจริญยิง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๕๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา จะลงประโคน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๕๕

เด็กชายฉันท์ทัต บอกประโคน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยมงคล
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๕๗

เด็กชายธนศักดิ

์

วงมนตรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๕๘

เด็กชายธีรภัทร หม่องชา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๕๙

เด็กหญิงปรัชนันท์ ยศประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๖๐

เด็กหญิงปฏติกุล พระใหม่งาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๖๑

เด็กหญิงปานตะวัน เอียมศรี

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๖๒

เด็กหญิงภัณฑิรา เปลียนไธสง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๖๓

เด็กชายสุทิวัส อิศรางกูร
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๖๔

เด็กชายสุรพัศ ศิริจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๖๕

เด็กชายเอกดนัย สายสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๖๖

เด็กหญิงกิตติมา กลพิมาย
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๖๗

เด็กชายศุภกิจ เนียมกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๖๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ภารวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๖๙

เด็กชายศุภเดช เสียงวังเวง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๗๐

เด็กชายอริย์ธัช หิวพิมาย

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๗๑

เด็กชายอิงครัต หิวพิมาย

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๗๒

เด็กชายคมชาญ อุดแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๗๓

เด็กชายจตุรงค์ ขอคำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๗๔

เด็กชายจิรภาส เรียบรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๗๕

เด็กชายจีระศักดิ

์

กิริมิตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ดำดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๗๗

เด็กหญิงณีรวัลย์ สุระ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๗๘

เด็กหญิงภัทราวดี หารินไสล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๗๙

เด็กชายมานพ บัวงาม
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๘๐

เด็กชายสิทธิพล กำจัด
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๘๑

เด็กหญิงอัญญาณี จงใจงาม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๘๒

เด็กหญิงเก็จแก้ว สว่างโคตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๘๓

เด็กชายไกรวิชญ์ จงใจงาม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๘๔

เด็กหญิงกนกพร พันธ์พงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๘๕

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ชุมเสนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๘๖

เด็กชายถิระนัย พวงบุรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๘๗

เด็กชายธนภูมิ ชำนาญเนาว์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๘๘

เด็กหญิงปภัสรา สว่างโคตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๘๙

เด็กชายประวิช เอียงไธสง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๙๐

เด็กชายวรเทพ สังสมานันท์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๙๑

เด็กหญิงศรุดา ปราสัยงาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๙๒

เด็กหญิงสุพรรณษา สมศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๙๓

เด็กหญิงอรวินท์ เพ็ชรตะกัว

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๙๔

เด็กหญิงอรัญญา สุขจิตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๙๕

เด็กหญิงอวิกา หงษ์หา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๙๖

เด็กหญิงอาทิตติยา สมศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๙๗

เด็กชายเพชรายุธ ระยาย้อย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๙๘

เด็กหญิงแพรใจ สายวัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๐๙๙

เด็กชายคณพศ เรียบรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๐๐

เด็กชายชนากานต์ สระแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๐๑

เด็กชายชนินทร์ จันศิลา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๐๒

เด็กชายทรรษดา เจริญยิง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๐๓

เด็กชายธนภัทร วงษ์สมบัติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๐๔

เด็กชายบรรหาญ แนวสุจริต
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๐๕

เด็กชายบุญจันทร์ แก้วคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๐๖

เด็กชายพิริยกร อาจเอือม

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๐๗

เด็กชายศักดินา ระยาย้อย
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๐๘

เด็กหญิงกนิษฐา รุ่งเรืองศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๐๙

เด็กหญิงกานติมา หงษ์หา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๑๐

เด็กชายก้องภพ อ้วนสมบูรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๑๑

เด็กชายคุณากร วงมนตรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๑๒

เด็กหญิงญาดา ถวิลรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๑๓

เด็กชายณัฐพล โตคีรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๑๔

เด็กชายทรงพล ภาอ่อน
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๑๕

เด็กชายรสธสิน พันธุ์หอ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๑๖

เด็กชายวิโรจน์ มูระคา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๑๗

เด็กชายศักดิดา

์

เจริญยิง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๑๘

เด็กชายสืบศิริ บุทศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๑๙

เด็กชายสุขสันต์ สังสมานันท์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๒๐

เด็กชายเจษฎา ศรีหวงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๒๑

เด็กหญิงณัฐสุดา กลพิมาย
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๒๒

เด็กชายพฤพล ตรีเมฆ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๒๓

เด็กชายบุญรอด สีดาชมภู
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ โนนทิง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๒๕

เด็กหญิงกมลศิกานต์ ปานทอง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๒๖

เด็กชายคณิศร จำนงค์สุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๒๗

เด็กชายคมชาญ สินเธาว์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๒๘

เด็กหญิงชมพูนุช บุญประโคน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๒๙

เด็กหญิงญานิกา ชาภักดี
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๓๐

เด็กชายฐปนยศ สุริยะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๓๑

เด็กชายณัฐพล เจริญบุญเกตุ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๓๒

เด็กหญิงนรมน จำนงค์สุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๓๓

เด็กหญิงบุตรศยา สริรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๓๔

เด็กชายปรัญชัย พนมเจริญสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๓๕

เด็กหญิงภานุมาศ วรเชษฐ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๓๖

เด็กหญิงวัชลีพร บุญจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๓๗

เด็กหญิงษมานันท์ หินกรอก
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๓๘

เด็กชายสุพัชชา มหาอำนาจ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๓๙

เด็กหญิงสุวรรณภา พัลวัล
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๔๐

เด็กหญิงอชิรญาณ์ พึงโค

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๔๑

เด็กชายอาณัฐพล ทาลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๔๒

เด็กชายเปนหนึง

่

คุตะนนท์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๔๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ โปราณานนท์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๔๔

เด็กชายขิมวิชัย โหมกพิมาย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๔๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สายทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๔๖

เด็กหญิงณัฐรัตน์ หล่าหนูเหม่า
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๔๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ พันธ์มี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๔๘

เด็กชายธีรทัศน์ กะตัญู
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๔๙

เด็กหญิงนฤมล ปนะกาพัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๕๐

เด็กชายพงศกร ต่อชีพ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๕๑

เด็กชายพชรพล สีเย็น
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๕๒

เด็กชายพิทักษ์ สมานมิตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๕๓

เด็กหญิงพุธิตา บุญแข็ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๕๔

เด็กชายศตวรรษ ปจจัยโคนัง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๕๕

เด็กหญิงสมิตา ปนะกาพัง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๕๖

เด็กชายสุทัศน์ บุญไธสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๕๗

เด็กหญิงสุนีย์ ปจจัยโคนัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๕๘

เด็กหญิงกุสุมา หล่าหนูเหม่า
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๕๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ทาลี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๖๐

เด็กชายปรัตถกร นำมนดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๖๑

เด็กหญิงวรรณกานต์ หินกรอก
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๖๒

เด็กหญิงสุภัสสรา รักษ์ศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๖๓

เด็กชายคมสัน ศรีบุญเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๖๔

เด็กหญิงชลัมพุ จันทศิลป
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๖๕

เด็กชายทรงวุฒิ เปรียงพรม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๖๖

เด็กหญิงมุกมณี กิริยาดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๖๗

เด็กหญิงศศิกานต์ จำนงค์สุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๖๘

เด็กชายเมธี หนุนเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๖๙

เด็กหญิงไอนำ มุลอามาตย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๗๐

เด็กหญิงกนกพร บุบผามาลา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๗๑

เด็กหญิงกัลยา แพงพรมมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๗๒

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญทูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๗๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

ศิริบูรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๗๔

เด็กชายชินวัตร จับใจนาย
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๗๕

เด็กหญิงปาริชาติ อินทร์สำราญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๗๖

เด็กชายเจษฎาวุฒิ สมานมิตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สีเย็น
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๗๘

เด็กหญิงปนัดดา บุตรดา
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๗๙

นายพิทักษ์ บุญไธสง
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๘๐

นายศราวุฒิ คงสวัสดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๘๑

เด็กชายสัณห์พิชญ์ ยาศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๘๒

เด็กชายโชคชัย เขจรสัน
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๘๓

เด็กหญิงกฤษณี แสวงผล
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๘๔

เด็กชายจักรินทร์ สุทธิ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๘๕

เด็กหญิงจันทจิรา ชืนรัมย์

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๘๖

เด็กหญิงจุทามาศ อาจเจริญ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๘๗

เด็กหญิงชนินาถ พลกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๘๘

เด็กชายธนกร จันทฤาชา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๘๙

เด็กหญิงบุญญาพร สระปญญา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๙๐

เด็กชายพนาพร แข็งกล้า
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๙๑

เด็กหญิงพลอยไพลิน สุบินรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๙๒

เด็กหญิงพัชราภา ยอดนางรอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๙๓

เด็กชายพิพัฒน์ ภูบุญพรม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๙๔

เด็กชายพีรยุทธ หนูกูล
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๙๕

เด็กหญิงวรรณิดา หนองยาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๙๖

เด็กหญิงวาสนา จันทพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๙๗

เด็กหญิงวิชุดา หม่องคำหล้า
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๙๘

เด็กชายวีระพงษ์ ฤทธิรัมย์

์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๑๙๙

เด็กชายศักดินรินทร์

์

เชือโท

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๐๐

เด็กหญิงศิรามาศ บันฑิตย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๐๑

เด็กหญิงสุชานันท์ คงคา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๐๒

เด็กหญิงสุพรรณษา พิมพ์เสน่ห์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๐๓

เด็กชายสุรพัศ มูลนี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๐๔

เด็กหญิงอชิรญา ปกสีระเก
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๙ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๒๒๐๕

เด็กหญิงอภิญญา ลาพุฒ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๐๖

เด็กชายอภิรักษ์ บุระคร
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๐๗

เด็กหญิงอรุณรัตน์ สุขจิต
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๐๘

เด็กหญิงเจียระไน ชมภูภักษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๐๙

เด็กหญิงเทพนรินทร์ อุตตะมะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๑๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำสุนทร
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๑๑

เด็กหญิงจันทร์สุดา สมศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๑๒

เด็กชายณัฐพล จันทฤาชา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๑๓

เด็กชายณัฐพล เชนรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๑๔

เด็กชายทิวากร บองเพชร
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๑๕

เด็กหญิงนันทนา พิลาธรรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๑๖
เด็กหญิงประกายวรรณ

แน่ประโคน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๑๗

เด็กชายพุทธคุณ ดะลุนพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๑๘

เด็กชายภูธเนศ จันทร์ศักดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๑๙

เด็กหญิงยุวภา เงินไทย
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๒๐

เด็กชายวัชรพล พลดงนอก
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๒๑

เด็กชายศรายุทธ์ ถาวงษ์กลาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๒๒

เด็กหญิงสมจิตร บุษบรรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๒๓

เด็กชายสมัคร ทิพย์สีหา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๒๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ จันทร์วิเศษ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๒๕

เด็กหญิงสุชานาถ ดงกันจ่า
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๒๖

เด็กหญิงสุธิสา เพียแก่นแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๒๗

เด็กชายสุรเดช เหลาสา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๒๘

เด็กหญิงกตเวทิตา พาเจริญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๒๙

เด็กหญิงจิตรวรรณ คันทเสมา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ทิศกระโทก
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๓๑

เด็กหญิงดวงประทีป วิเศษโวหาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๓๒

เด็กหญิงธนพร แก้วดวงดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๓๓

เด็กหญิงนภัสสร อุ่นเรือง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๓๔

เด็กชายนิธิกร ตะเกิงผล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๓๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ ดะลุนพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๓๖

เด็กหญิงมลฤดี แหวนวงษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๓๗

เด็กชายระวี วงค์ละคร
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๓๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ตอมพุทรา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๓๙

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทองอาจ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๐ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๒๒๔๐

เด็กหญิงวนิดา นุ่มนวลศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๔๑

เด็กชายวรัญู หาญสุด
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๔๒

เด็กหญิงวิรกานต์ ต้นพุทซา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๔๓

เด็กชายศาสตราวุฒิ เงินไทย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๔๔

เด็กหญิงศิริกัญญา มะนิลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๔๕

เด็กหญิงอิสรียา ทองอินทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๔๖

เด็กชายอุบล ทองชุมแสง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๔๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โสประโคน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๔๘

เด็กหญิงกาญจนา คงสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๔๙

เด็กชายกิตติชัย ศรีบุรินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๕๐

เด็กชายคฑาวุธ สุระสรางค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๕๑

เด็กชายจิรพัฒน์ ชูศรีทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๕๒

เด็กชายจิรวัฒน์ นามเกษม
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๕๓

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แสงรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๕๔

เด็กชายณัฐภูมิ สว่างโคตร
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๕๕

เด็กหญิงปริญญาพร ฐิตะวิริยะยศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๕๖

เด็กชายปยะ พันพิพิธ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๕๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ สงศรี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๕๘

เด็กหญิงวริศรา พุทธชาติ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๕๙

เด็กชายวิษณุ รืนนุสาร

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๖๐

เด็กชายวีระ บุดตาพิมพ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๖๑

เด็กชายสันติ ธรรมเกษร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๖๒

เด็กหญิงอรนารี สอนบุญชู
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๖๓

เด็กชายอุเทน ยืนยง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๖๔

เด็กหญิงกาญจนา มะลิลาศ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๖๕

เด็กหญิงขนิษฐา สำแดงชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๖๖

เด็กหญิงขวัญฤดี จันทราช
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๖๗

เด็กหญิงขัตติยา ม่วงสำเภา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๖๘

เด็กหญิงจารุมน สวัสดิพูน

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๖๙

เด็กชายชัยวัฒน์ จันทะสอน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๗๐

เด็กชายธนกฤต เติมกระโทก
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๗๑

เด็กหญิงธนาพร กระกาลดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๗๒

เด็กหญิงนวลนภา แก้วกล้า
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๗๓

เด็กชายพชรพล ทองเลือม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๗๔

เด็กหญิงพิชญา สุกเสกสัน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๑ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๒๒๗๕

เด็กหญิงยิหวา โพธิชัย

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๗๖

เด็กชายรณชัย แน่ประโคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๗๗

เด็กหญิงรัตตนาภรณ์ เนียมเทียง

่ ่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๗๘

เด็กหญิงวรรณพร คำปุย
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๗๙

เด็กชายวสันต์ เทือกอุด
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๘๐

นายวันเฉลิม มะลิเมือง
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๘๑

เด็กหญิงศิรภัสสร ปะริญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๘๒

เด็กหญิงสมฤดี ถวิลรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๘๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ โคตไสยา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๘๔

เด็กหญิงสุธิษา ราฎธรรมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๘๕

เด็กชายสุรเดช พุทธชาติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๘๖

เด็กหญิงอภิชญา ปอมรักษา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๘๗

เด็กชายอลงกรณ์ ช้อนรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๘๘

เด็กชายเสน่ห์ มะลิเมือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๘๙

เด็กชายณัฐนันท์ คำศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๙๐

เด็กชายณัฐพงศ์ ซุกแซก
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๙๑

เด็กชายณัฐพงศ์ เรียงเงิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๙๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๙๓

เด็กหญิงพินิตนิชา สีลาวงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๙๔

เด็กชายพีระวัฒน์ ดังถวิล

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๙๕

เด็กชายภูมินทร์ พิมาน
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๙๖

เด็กชายวรโชติ อินทโชติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๙๗

เด็กชายวัฒนา ศรีสม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๙๘

เด็กหญิงสายชล นามเกษม
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๒๙๙

เด็กชายอนุรักษ์ สินมาก
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๐๐

เด็กชายไชยวัฒน์ นานันท์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๐๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กริดรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๐๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีบุรินทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๐๓

เด็กชายพัชรพล ราศา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๐๔

เด็กชายพีรพัด สระแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๐๕

เด็กชายวรวุฒิ หุนทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๐๖

เด็กชายวิวัฒน์ เย็กรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๐๗

เด็กชายศิวกร โพธิชัย

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๐๘

เด็กชายสมพงษ์ โคตไสยา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๐๙

เด็กชายสุทิวัส ปะริญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๑๐

เด็กชายสุรพล แก้วกล้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๑๑

เด็กหญิงอรียา เทือกอุด
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๑๒

เด็กหญิงออมทอง เปยงพรม
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๑๓

เด็กชายจตุพล ชินรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๑๔

เด็กชายจิรวัฒน์ สมการ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๑๕

เด็กชายณัฐพล บุญเตลิด
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๑๖

เด็กชายนฐพล ทองจัตุ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๑๗

เด็กหญิงปลิว แว่นกลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๑๘

เด็กหญิงปอ แว่นกลาง
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๑๙

เด็กชายพิษณุ สุขสนิท
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๒๐

เด็กชายสุภวัฒน์ นามเกษม
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๒๑

เด็กหญิงเจนจิรา ยึดยาว
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๒๒

เด็กชายกฤษณะ คุณวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๒๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ตุ้มทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๒๔

นายจตุรวิทย์ งามแฉล้ม
๒๐/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๒๕

นางสาวญาณภัทร บุญสงค์
๑๙/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๒๖

นางสาวฤทัยรัตน์ เปนสุข
๖/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๒๗

นางวันเพ็ญ จันสระบัว
๑๒/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๒๘

เด็กหญิงกาญจนา แสนพิมพ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๒๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ชืนเย็น

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๓๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เงินไทย
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๓๑

เด็กหญิงชลดา แหวนวงศ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๓๒

เด็กหญิงดวงดาว เชิญประโคน
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๓๓

เด็กชายทัศพร ราชโยธา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๓๔

เด็กชายธนพล วรดล
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๓๕

เด็กหญิงธนัชพร ดวงรัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๓๖

เด็กชายนรินทร์ จันทร์ศักดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๓๗

เด็กชายนรินทร์ สมสามาลย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๓๘

เด็กหญิงนวรัตน์ วิดประโคน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๓๙

เด็กชายนันทวัช ฤทธิรัมย์

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๔๐

เด็กชายบัณฑิต อุ่นศิริ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๔๑

เด็กชายบารมี เชิญประโคน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๔๒

เด็กชายปยวัฒน์ กลินดอน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๔๓

เด็กชายภราดร เครือแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๔๔

เด็กหญิงภัคธีมา วงค์ไชญา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๔๕

เด็กชายยศธนา จันทพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๔๖

เด็กหญิงยุพเรศ มุ่งสวนกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๔๗

เด็กหญิงรจนา ระยาย้อย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๔๘

เด็กหญิงวารินทร์ อุ่นเรือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๔๙

เด็กชายวุฒิกร แก้วแบน
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๕๐

เด็กชายศิริอนัน ทีวะพัด
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๕๑

เด็กหญิงสุจิณณา ต้นพุทซา
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๕๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ นิลคช
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๕๓

เด็กหญิงสุพัฒน์ศร เจริญศิริ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๕๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

คำนุ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๕๕

เด็กชายสุรเดช เจริญผล
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๕๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศิลารัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๕๗

เด็กชายอดิเทพ ชาเหลา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๕๘

เด็กหญิงอลิสา แก้วอำไพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๕๙

เด็กหญิงอัยลดา รักพินิจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๖๐

เด็กชายอานนท์ มาตจุฬา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๖๑

เด็กหญิงอารียา สิงห์ดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๖๒

เด็กชายเฉลิมฤทธิ

์

จำนงค์สุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๖๓

เด็กชายไพรัตน์ ไชยปญญา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๖๔

เด็กหญิงกัญนิกา เบ็ญจศาสตร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๖๕

เด็กหญิงชลธิชา ศรีพงษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๖๖

เด็กชายชัยวัฒน์ เพ็ชรโยธา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๖๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ช้อนรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๖๘

เด็กหญิงชไมภรณ์ มุ่งพูนกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๖๙

เด็กหญิงณัฐพร สงนอก
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๗๐

เด็กหญิงณิตยา ปดสำราญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๗๑

เด็กหญิงทัศกาญจน์ บุญเอนก
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๗๒

เด็กชายธนพล พินิจวงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๗๓

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วิดประโคน
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๗๔

เด็กหญิงนิตยา พิลาดวง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๗๕

เด็กหญิงพรวิภา ภูบุญพรม
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๗๖

เด็กหญิงพัชรดา บุญแข็ง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๗๗

เด็กชายพีรภัทร แปลงดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๗๘

เด็กหญิงมนฑิตา หลอดแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๗๙

เด็กหญิงวรกมล ถาวงษ์กลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๔ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๘๐

เด็กชายวศิน ปริญจิตร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๘๑

เด็กหญิงวิรียา มุ่งพูนกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๘๒

เด็กหญิงสุณัฐชา สุคำภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๘๓

เด็กหญิงสุพรรณี คำรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๘๔

เด็กชายสุรนันท์ พันธ์งาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๘๕

เด็กชายสุรักษ์ คำประสาร
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๘๖

เด็กชายอนันธิชัย เทียงธรรม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๘๗

เด็กชายอนุชา ถาวร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๘๘

เด็กชายอิศราชัย อันทะโส
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๘๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ประกอบผล
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๙๐

เด็กชายเมธิชัย เม้าชุมแสง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๙๑

เด็กชายขวัญมงคล เชือนรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๙๒

เด็กชายคฑาวุธ เพ็ชรตะกัว

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๙๓

เด็กชายชลสิทธิ

์

ว่องไว
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๙๔

เด็กชายตะวัน ศรีจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๙๕

เด็กชายทรงพล ดิษฐสุนนท์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๙๖

เด็กหญิงทาริกา เข็มเมือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๙๗

เด็กหญิงนัฐธิณี ผูกพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๙๘

เด็กชายบูรพา เชิญประโคน
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๓๙๙

เด็กชายพิชิตชัย แสงสี
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๐๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ประสิทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๐๑

เด็กชายวรากรณ์ เสลา
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๐๒

เด็กชายวิชยุตม์ ฤทธิรัมย์

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๐๓

เด็กหญิงศิริรักษ์ สุขสนิท
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๐๔

เด็กหญิงศุภกร เชือสมบูญ

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๐๕

เด็กหญิงศุวราภรณ์ โสดก
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๐๖

เด็กชายสหภาพ อินทะมาตร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๐๗

เด็กชายสายชล ณรงค์ชัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๐๘

เด็กชายอัษฎา พลกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๐๙

เด็กหญิงเพียงฟา บุญพบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๑๐

นายเอกภพ กิริรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๑๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุบผามาลา
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๑๒

นายจงรักษ์ โพธิวัฒน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๑๓

นายพัฒพงษ์ อภัยวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๑๔

นางสาวพิยดา จำนงค์สุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๑๕

นายพีรพล สุขปราง
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๑๖

เด็กหญิงยุภาวดี สุขสกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๑๗

เด็กหญิงลมัยมาลย์ ธิราชรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๑๘

เด็กหญิงศุทธินี เพลินพร้อม
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๑๙

เด็กหญิงสกุณา สีดาชมภู
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๒๐

นายสถาพร ชุมศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๒๑

เด็กหญิงสุกัญญา สีดาชมภู
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๒๒

นางสาวกฤติมา เทียงเดช

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๒๓

นายกันตภณ แก้วกาญจน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๒๔

นางสาวกัลยา พัลวัน
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๒๕

นางสาวกัลยารัตน์ พัลวัน
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๒๖

นายก้องเกียรติ เจริญศิริ
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๒๗

นางสาวขัวญฤดี บุญหล้า
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๒๘

นางสาวจิรวรรณ บุญแข็ง
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๒๙

นายชณชัย ดงประขา
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๓๐

นายธนพล เอ็มรัตน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๓๑

นายธีรวัฒน์ พงษ์เกษ
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๓๒

นางสาวนิภาพร อุดมพร
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๓๓

นายนิวัฒิ หินกรอก
๒๙/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๓๔

นางสาวบุญตา ปราสัยงาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๓๕

นายปฏิภาณ ชำนาญกลาง
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๓๖

นางสาวฝน พิมภักดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๓๗

นางสาวลักขณา นิยาทองหลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๓๘

นางสาววรกาญ ชมประเสริฐ
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๓๙

นางสาววาสนา แหวนวงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๔๐

นางสาวสุพรรษา เม้าชุมแสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๔๑

นางสาวสุภัทรา เติบโต
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๔๒

นางสาวอรยา นิลบารันต์
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๔๓

นางสาวอริสา สีดาชมภู
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๔๔

นางสาวอลิชา คำประเทศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๔๕

นางสาวอัญชลี วรดล
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๔๖

นายทศพล จะคำรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๔๗

นายนที โสประโคน
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๔๘

นายนัฐดล ประทุมมาศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๔๙

นายปฏิภาณ ยศโสธร
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๖ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๕๐

นางสาวพรฤดี บองเพชร
๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๕๑

นายภูวลินณ์ ฉุนเชือ

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๕๒

นางสาววาสนา เงินไทย
๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๕๓

นายวุฒิพงษ์ มะลิมุทวี
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๕๔

นางสาวสุทธิดา ศรีทองสา
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๕๕

นางสาวสุภารัตน์ โกรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๕๖

นางสาวหยดเทียน หนูศรีนาค
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๕๗

นางสาวเจตนา กำรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๕๘

เด็กหญิงกันตนา ประจักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๕๙

เด็กหญิงทับทิม จบสัญจร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๖๐

เด็กชายธนกร เสกขา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๖๑

เด็กชายธนกร แซ่ลี

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๖๒

เด็กชายธีรภัทร พรมนัส
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๖๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุพรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๖๔

เด็กหญิงพรรณิษา สุขลำเลิศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๖๕

เด็กหญิงภัทรวรรณ ประนางรอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๖๖

เด็กชายยศกร เสียมเพ็ชร
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๖๗

เด็กหญิงลานนา จันทะวงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๖๘

เด็กชายวีรเทพ พินิจนาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๖๙

เด็กหญิงศิริประภา สมมา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๗๐

เด็กชายสุทิวัส โวหารลึก
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๗๑

เด็กหญิงสุธาสินี มุขประดับ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๗๒

เด็กชายเรนดนัย บุญมามอญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๗๓

เด็กชายเอกภพ สีดาชาติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๗๔

เด็กชายอภินันทน์ ชืนวิเศษสุข

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๗๕

เด็กชายแบงค์ เกิดสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๗๖

เด็กชายโกมินทร์ สุดดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๗๗

เด็กหญิงกวินทิพย์ ประจักษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๗๘

เด็กชายธิมากรณ์ ผายแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๗๙

เด็กหญิงกชพร สุขหอม
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๘๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จินพละ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๘๑

เด็กหญิงขวัญหทัย แขนอก
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๘๒

เด็กชายคมชาญ ดอนไพร
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๘๓

เด็กชายชญานนท์ นาคพิมาย
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๘๔

เด็กหญิงชนม์นิภา จินพละ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๘๕

เด็กหญิงชนิกานต์ คงสุขมาก
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๘๖

เด็กหญิงชลดา แสนบุญ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๘๗

เด็กชายชลธาร ทุ่งไธสง
๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๘๘

เด็กชายฐิติกร วงษาวัตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๘๙

เด็กหญิงฑิตฐิตา นุ่มนวลศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๙๐

เด็กหญิงณภัทร บุญประสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๙๑

เด็กหญิงณริสสา หงษ์ทอง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๙๒

เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ การะเกศ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ โจทกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๙๔

เด็กชายธนาชัย บงสันเทียะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๙๕

เด็กชายธรรมรัชต์ สุกพลนาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๙๖

เด็กชายธีรเมธ จำปาเหล็ก
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๙๗

เด็กชายธีรโชติ ขวัญกระโทก
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๙๘

เด็กหญิงนิกษา ไทยลือนาม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๔๙๙

เด็กหญิงปณิดา สถานเถือน

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๐๐

เด็กชายปภังกร แก้วปริมประ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๐๑

เด็กหญิงปาริฉัตร จีนเกา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๐๒

เด็กหญิงปยะธิดา หมู่โสภิญ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๐๓

เด็กหญิงพนิดา อาวุธพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๐๔

เด็กหญิงพนิตพิชา พนารินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๐๕

เด็กหญิงพรนิพา อาวุธพันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๐๖

เด็กชายพลัฏฐ์ แก้วจงกูล
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๐๗

เด็กหญิงพัตรพิมล หมีกุละ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๐๘

เด็กชายพัทธพล เสือมัจฉา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๐๙

เด็กชายพีรณัฐ ทองจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๑๐

เด็กชายพีรภัทร จันขุน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๑๑

เด็กชายภานุพงศ์ บุญเทิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๑๒

เด็กหญิงมณฑิตา เสียมเพชร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๑๓

เด็กหญิงมนวารี ไทยลือนาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๑๔

เด็กชายยุทธิชัย ตากีมนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๑๕

เด็กชายวริทธินันท์

์

จิตเจริญ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๑๖

เด็กชายวุฒิภัทร วงศ์งาม
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๑๗

เด็กหญิงศริษา สุภิษะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๑๘

เด็กชายศิรวิทย์ เทียงเต็ม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๑๙

เด็กชายศุทิตย์ โภคพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๒๐

เด็กชายสิทธิชัย ศิริวรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๒๑

เด็กชายสิทธิโชค เรือศรีจันทร์

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๒๒

เด็กชายสุชาครีย์ ศรีสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๒๓

เด็กชายสุรชัย ไทยลือนาม
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๒๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

สอนเมือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๒๕

เด็กชายสุริยะ นุ่มนวลศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๒๖

เด็กหญิงหทัยทิพย์ บุญธง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๒๗

เด็กหญิงอชิรญา เขือรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๒๘

เด็กชายอดิเทพ วิชัยรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๒๙

เด็กหญิงอภัสรา ศักดิวิเศษวัฒนา

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๓๐

เด็กชายอภิชัย แก่นสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๓๑

เด็กหญิงอรจิรา สาโสภา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๓๒

เด็กชายอรรถชัย แซ่ตัง

้

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๓๓

เด็กหญิงอรวรรณ เย็นจอหอ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๓๔

เด็กหญิงอัมภิทา อาวุธพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๓๕

เด็กหญิงอาทิตยา คงสวัสดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๓๖

เด็กชายเบญจพล นวนสุธา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๓๗

เด็กหญิงเบญจมาศ สะหุนันท์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๓๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หุยทุมา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๓๙

เด็กชายกิตตินันท์ ภักดีหาร
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๔๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อาวุธพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๔๑

เด็กหญิงงามตะวัน ชาติผา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๔๒

เด็กชายจรัสรวี เกษาพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๔๓

เด็กชายจันทกานต์ ด่านมณี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๔๔

เด็กหญิงจิดาภา บุญเลิศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๔๕

เด็กชายจิรพัฒน์ พลอยงาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๔๖

เด็กหญิงจิราภา วาจันจง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๔๗

เด็กหญิงชลธิชา มีสันเทียะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๔๘

เด็กชายชัชนันท์ ไกรษร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๔๙

เด็กชายชัยชนะ
ฮัลเลอร์  พิกซเนอร์ ๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๕๐

เด็กชายชัยรัตน์ สัมโน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๕๑

เด็กหญิงญดาพร เจตนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๕๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุญมามอญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๕๓

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ มีสมาน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ขันประโคน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๕๕

เด็กชายดนัยรัตน์ ห้อมวะรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๕๖

เด็กหญิงถิรดา พรมนุช
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๕๗

เด็กหญิงธนัชชา แก้วปริมประ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๕๘

เด็กชายธรรศ ทวยทา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๕๙

เด็กหญิงธันยพร อิสระชาติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๖๐

เด็กหญิงธีรดา จินพละ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๖๑

เด็กชายธีรภัทร หุยทุมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๖๒

เด็กชายธีระวัฒน์ ทวีโชติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๖๓

เด็กหญิงนริศรา บุญสรรค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๖๔

เด็กชายนัทธพงศ์ มีเขมา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๖๕

เด็กชายนันทภพ โพธิเงิน

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๖๖

เด็กหญิงนิตนิพา พลโยธา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๖๗

เด็กหญิงนิตรา สุโขพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๖๘

เด็กหญิงนิภาพร รุ่งพิรุณ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๖๙

เด็กหญิงปวีณา อำเอียมศรี

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๗๐

เด็กหญิงปาลิตา ดีราชรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๗๑

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

หุยทุมา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๗๒

เด็กหญิงพนิดา พิศดูพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๗๓

เด็กหญิงพรนิภา จันทสิทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๗๔

เด็กหญิงพรวลัย ช้างทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๗๕

เด็กหญิงพฤกษาชล พาหอม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๗๖

เด็กหญิงภัทรวดี ดำศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๗๗

เด็กหญิงภัทรสุดา บุญมามอญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๗๘

เด็กชายภูมิตะวัน อาจเอือม

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๗๙

เด็กชายภูวนัย ไชยสุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๘๐

เด็กหญิงมะณีวัล พวงภู่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๘๑

เด็กชายยงยุทธ สะเทียนรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๘๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีราม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๘๓

เด็กชายวงศธร โพนทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๘๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปะวันนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๘๕

เด็กชายวรพงษ์ อบทองหลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๘๖

เด็กชายวรินทร์ แสนยศคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๘๗

เด็กชายวุฒิกร ไทยลือนาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๘๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ เพ็ชรรักษา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๘๙

เด็กหญิงศศิวรรณ์ หุยทุมา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๙๐

เด็กหญิงศศิวิมล จะโรจน์รัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๙๑

เด็กหญิงศิริวรรณ จีนโน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๙๒

เด็กหญิงศุภัสสร เทียมกระโทก
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๙๓

เด็กหญิงศุภิสรา แจดนวน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๙๔

เด็กชายสิงหนาท นาคะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๙๕

เด็กหญิงสุชัญญา ศรีสุข
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๙๖

เด็กหญิงสุทธิดา พรมจวง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๙๗

เด็กหญิงสุวรรณา เจียมไธสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๙๘

เด็กหญิงอรวรรณ ทองโปรด
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๕๙๙

เด็กหญิงอรัญญา วงศ์กองแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๐๐

เด็กหญิงอรุสชา คงสวัสดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๐๑

เด็กหญิงอังคณา รุ่งพิรุณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๐๒

เด็กหญิงอุษา แย้มวิเศษ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๐๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ทองดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๐๔

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

คมทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๐๕

เด็กชายจิรายุ แจดนวน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๐๖

เด็กหญิงชลธิชา เย็นตรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๐๗

เด็กชายณัฐพล พาหอม
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๐๘

เด็กหญิงบัณฑิตา คำสนอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๐๙

เด็กหญิงพิรามน นนทสุวรรณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๑๐

เด็กชายรพีภัทร เลียวกุล

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๑๑

เด็กชายศักรินทร์ วีระกูล
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๑๒

เด็กหญิงสกลฑรัตน์ ตุ่มหนแย้ม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๑๓

เด็กหญิงอาภรณ์ภัทร์ รุ่งพิรุณ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๑๔

เด็กหญิงขนิษฐา ไชยศรีรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๑๕

เด็กหญิงจันทิมา รุ่งพิรุณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๑๖

เด็กหญิงชยาภรณ์ แก้วปริมประ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๑๗

เด็กชายทินภัทร ขุสุวรรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๑๘

เด็กชายบัณฑิต รุ่งพิรุณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๑๙

เด็กหญิงพรทิวา อ่อนคล้าย
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๒๐

เด็กชายพร้อมพร สัทธานุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๒๑

เด็กชายภูมินทร์ เสือมัจฉา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๒๒

เด็กชายวริทธินันท์

์

รินอาโปร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๒๓

เด็กหญิงวาริสา อาวุธพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๒๔

เด็กหญิงศศิวิมล สัทธานุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๒๕

เด็กชายสมคิด โภคพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๒๖

เด็กหญิงสุมาลี ไทยลือนาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๒๗

เด็กหญิงอทิติยา ฉำโสฬส

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๒๘

เด็กชายอัษฎาวุธ ทองโปรด

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๒๙

เด็กหญิงอารีย์ รอดสุโข
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๓๐

เด็กชายเลิศศิลป วิเศษสน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๓๑

เด็กหญิงเสาวภาคย์ นุ่มนวลศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๓๒

เด็กหญิงกรรวี จินพละ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๓๓

เด็กชายคริสต์มาส ปกกาสาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๓๔

เด็กชายจักรินทร์ บุญเริก
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๓๕

เด็กหญิงจันทร์ทิมา มีเขมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๓๖

เด็กชายจีราวุฒิ แก้วนำคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๓๗

เด็กหญิงชุติมา อาวุธพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๓๘

เด็กหญิงณัฐพร พุฒเส็ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๓๙

เด็กชายนพวงค์ หลาวลืน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๔๐

เด็กชายนวภัทร อำพรรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๔๑

เด็กหญิงนำทิพย์ พัลวัลย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๔๒

เด็กชายประสาน ฤกษ์นาวา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๔๓

เด็กชายพีระพัฒน์ สมใจเรา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๔๔

เด็กชายภานุพงษ์ สวัสดิรัมย์

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๔๕

เด็กชายรุ่งปญญา ทองอินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๔๖

เด็กชายวิภู พรมนุช
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๔๗

เด็กหญิงศรีประภา เย็นดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๔๘

เด็กชายศุภกร ผึงประสพ

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๔๙

เด็กชายศุภพล คงสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๕๐

เด็กชายสิทธิกร จำปาตุม
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๕๑

เด็กหญิงสุนิษา มณฑล
๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๕๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

ไทยลือนาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๕๓

เด็กหญิงอลิสา ปกกาสาร
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๕๔

เด็กชายอัครเดช เขือรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๕๕

เด็กชายอำนาจ มอญแท้
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๕๖

เด็กชายเอกรัตน์ กลินภิรมย์

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๕๗

นายกช ชิระกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๕๘

เด็กหญิงจุติพร ผ้างาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อาวุธพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๒ / ๘๔๕
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๖๐

เด็กหญิงพิมลภา ทิตย์สมบัติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๖๑

เด็กหญิงลดาภรณ์ ทิตย์สมบัติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๖๒

เด็กหญิงสมกมล แสงอุ่น

๑๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๖๓

เด็กหญิงอภิญญา วงศ์กองแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๖๔

เด็กชายจักรพงษ์ อรุณศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๖๕

เด็กหญิงทวีติยา มันหมาย

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๖๖

เด็กหญิงธัญญา ทิพย์อักษร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๖๗

เด็กชายธีรชัย บึงไกร
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๖๘

เด็กชายนรินทร์ ยะภักดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๖๙

เด็กชายรุ่ง ทิพย์อักษร
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๗๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา ช่างไม้
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๗๑

เด็กหญิงศุภากร จันทร์วงศ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๗๒

เด็กชายสมคิด จีนโน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๗๓

เด็กหญิงสุวรรนา ทิพย์อักษร
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๗๔

เด็กหญิงสุวรรนี ทิพย์อักษร
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๗๕

เด็กชายอลงกรณ์ สายวารี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๗๖

เด็กหญิงเกสรา รัตนวรรณ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๗๗

เด็กหญิงเดือนรุ่ง ทิพย์อักษร
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๗๘

เด็กชายไกรวี กุลขาล
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๗๙

เด็กหญิงกัลยาณี ผาสีดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๘๐

เด็กชายฐิติพงศ์ เกิดนารี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๘๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ คะเชนเนียม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ วงค์ษา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๘๓

เด็กหญิงนัฐชา เกียนกุ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๘๔

เด็กหญิงนิรัตศัย เดิมประโคน
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๘๕

เด็กชายภูรินทร์ ใจกล้า
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๘๖

เด็กหญิงวรัญญา หลวงบุญศิลป
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๘๗

เด็กชายสุทธิภัทร เทียนปรุ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๘๘

เด็กหญิงชาลิสา กำจัดภัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๘๙

เด็กชายพงษ์อนันท์ แฉล้มชาติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๙๐

เด็กหญิงพัชรพร ค่อมสิงห์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๙๑

เด็กหญิงวริษา ดวงมาเกิด
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๙๒

เด็กชายจิตรเทพ บุญระวัง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๙๓

เด็กหญิงณิภาพร ยอดเต็ม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๙๔

เด็กชายธนภูมิ พูนประโคน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๓ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ สึกรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๙๖

เด็กหญิงปภาวี ทรัพย์สินงาม
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๙๗

เด็กหญิงปริศนา ตุมหนแย้ม
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๙๘

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ดำริรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๖๙๙

เด็กหญิงพัชรี ศรีกิมแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๐๐

เด็กชายภูวดล สังฆมะณี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๐๑

เด็กชายรพีพัฒน์ จันทร์วิเศษ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๐๒

เด็กชายระพีพรรณ สีใส
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๐๓

เด็กชายรัฐภูมิ เลยกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๐๔

เด็กชายวรกันต์ นวสิมัยนาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๐๕

เด็กหญิงวารุณี มวลทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๐๖

เด็กหญิงสุจินันท์ เคนดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๐๗

เด็กหญิงสุชานันท์ พลประสิทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๐๘

เด็กหญิงสุชานันท์ หล่าอ่อน
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๐๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทองหมัน

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๑๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นนทะแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๑๑

เด็กหญิงอัญชลี เกษี
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๑๒

เด็กชายโยธิน บรรลือทรัพย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๑๓

เด็กหญิงกนกวรรณ กงทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๑๔

เด็กหญิงกัณฑิการ์ อยู่ในวงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๑๕

เด็กชายณัฐรัตน์ ฮ่อคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๑๖

เด็กหญิงทิติยา ศาลางาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๑๗

เด็กชายทินกร เจือจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๑๘

เด็กชายธีระ ทรัพย์สินงาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๑๙

เด็กหญิงนิภาธร ดียิง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๒๐

เด็กชายปยะพน นาดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๒๑

เด็กชายพีรพงษ์ แข็งขัน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๒๒

เด็กหญิงศิรภัสสร ชะชางรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๒๓

เด็กหญิงศุภากร หมันหินลาด

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๒๔

เด็กชายสร้อย สนสร้อย
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๒๕

เด็กหญิงสุชานันท์ แก้วสวัสดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๒๖

เด็กชายสุทธวีร์ ซือสัตย์

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๒๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ เหมานางรอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๒๘

เด็กหญิงทิพาพร ต้นพุทซา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๒๙

เด็กหญิงปภาดา ทรัพย์สินงาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๓๐

เด็กชายพงศ์ธร โสดามุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๓๑

เด็กหญิงภัทรสุดา อยู่ในวงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๓๒

เด็กชายศลายุทธ อยู่ในวงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๓๓

เด็กหญิงสุนิสา พินประณี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๓๔

เด็กชายอรรถพล บุญยะพาหุ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๓๕

เด็กชายอรรถพล สุวรรณธิสังข์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ กงทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๓๗

เด็กหญิงกันติศา ศรีกิมแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๓๘

เด็กชายศุภณัฐ ตราชู
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๓๙

เด็กชายสมควร ราดกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๔๐

เด็กหญิงสาลิกา ตุมหนแย้ม
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๔๑

นางณัฐชยาน์ ใจดี
๐๘/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๔๒

นางสาวสมควร ทวยไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๔๓

นายเจษฎา แผ้วพลสง
๑๒/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๔๔

เด็กหญิงกรรณิกา ไชยปญญา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๔๕

เด็กชายจักรพงศ์ โสมะมี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๔๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

แก้วโพธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๔๗

เด็กชายบุญชู แก้วยงกฏ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๔๘

เด็กชายพิชิตชัย นวนทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๔๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ทองพระพักตร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๕๐

เด็กหญิงภาสิณี กอกัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๕๑

เด็กชายรหัสลับ ธรรมสา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๕๒

เด็กหญิงวันวิสา พรมโยชน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๕๓

เด็กหญิงวิภาวี คุณสิงห์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๕๔

เด็กหญิงสุทธิดา แพงเบา
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๕๕

เด็กหญิงสุภัทตรา นามศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๕๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทาแปง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๕๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ เตือยตุ่น

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๕๘

เด็กชายชลชาติ โกยชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๕๙

เด็กหญิงชลฤดี สิทธิศรีจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๖๐

เด็กหญิงชืนนภา

่

แหลมฉิม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๖๑

เด็กชายณัฐวุธ แซ่โย
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๖๒

เด็กหญิงลริตา อุทะปา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๖๓

เด็กหญิงอติพร เดียงสา
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๖๔

นางสาวกรรณิการ์ บุญหล้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๕ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๖๕

นางสาวฉัตรมงคล ไหมทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๖๖

นางสาววาสนา ซ้อมวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๖๗

เด็กหญิงกฤติยากร เมืองโคตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๖๘

เด็กชายกฤษณะ ชมเสน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๖๙

เด็กหญิงจิตติมา แย้มรัมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๗๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชัยพุทธ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๗๑

เด็กหญิงดาริน หลักชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๗๒

เด็กชายธนโชติ ปลายประโคน
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๗๓

เด็กชายธีรภัทร ฉวีรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๗๔

เด็กชายธีรวัฒน์ ไม่เศร้า
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๗๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ ศรีรักษา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๗๖

เด็กหญิงนิพาดา มีมาก
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๗๗

เด็กชายภัทรดล พิมพ์จักษุ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๗๘

เด็กชายอินทวงศ์ ฉวีรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๗๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ ฉิมบุญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๘๐

เด็กหญิงเจนจิรา พอกพูน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๘๑

เด็กชายกมลวิทย์ ประเสริฐทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๘๒

เด็กหญิงกิตติพิชญ์ กมลนัด
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๘๓

เด็กชายธีรพงศ์ โกยชัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๘๔

เด็กหญิงผลิดา ฉวีรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๘๕

เด็กหญิงฟาใส ฉิมบุญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๘๖

เด็กหญิงศรีรัตน์ จู๋นางรอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๘๗

เด็กชายศิวกร แสงสว่าง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๘๘

เด็กชายสถาพร สมมา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๘๙

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วปญญา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๙๐

เด็กหญิงอรุณี สุขหอม
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๙๑

เด็กหญิงแพรวภา ไชโย
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๙๒

เด็กหญิงแพรวา เดชวารี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๙๓

เด็กหญิงยุราวรรณ จำนงค์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๙๔

เด็กชายวรายุทธ มีเทียน
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๙๕

เด็กหญิงอาทิตติยา สมมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๙๖

เด็กชายชัยวัตน์ ปลาน้อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๙๗

เด็กชายศิริชัย ฉวีรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๙๘

เด็กชายเอกสาร หลักคำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๕๙/๑๒๗๙๙

เด็กหญิงกมลฉัตร ถนอมมิตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๐๐

เด็กหญิงจิดาภร ประเมินชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๐๑

เด็กหญิงจิดาภา ประเมินชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สุภผล
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๐๓

เด็กชายมงคล เครือวัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๐๔

เด็กชายเชิดชู ฮาประโคน
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๐๕

เด็กชายเดชาพล แจ่นประโคน
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๐๖

เด็กชายกิตติภูมิ ถางสูงเนิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๐๗

เด็กชายจักรพงศ์ ปญญายงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๐๘

เด็กชายธีราเดช อยู่แล้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๐๙

เด็กหญิงนิรชา หมูสีโทน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๑๐

เด็กชายวโรดม ดวงจิตดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๑๑

เด็กชายอลงกร นามเย็น
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๑๒

เด็กชายเสกสันต์ สุภผล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๑๓

เด็กหญิงชญานิษฐ โสมะมี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๑๔

เด็กชายเจษฎากร หนูกระโทก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๑๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ ดึกลัม
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๑๖

เด็กชายบุญชู สาสุข
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๑๗

เด็กหญิงพรศิริ ทวระสันต์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๑๘

เด็กชายพิรชัช พวงแสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๑๙

เด็กหญิงสริดา หาญกลาง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๒๐

เด็กหญิงสุภิณญา ชารัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๒๑

เด็กหญิงกุสุมา พางาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๒๒

เด็กชายบัณฑิต ปรังประโคน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๒๓

เด็กหญิงปวีณา แสนกล้า
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๒๔

เด็กชายศราวิน ชอบเสร็จ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๒๕

เด็กหญิงสุภาพร กำพังเทียม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๒๖

เด็กหญิงอณัศญา ดีรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๒๗

เด็กหญิงอุมาพร มีพวงผล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๒๘

เด็กหญิงเก็จแก้ว แก้วกลม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๒๙

เด็กหญิงกาญจนา สีดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๓๐

เด็กชายธนาทร ประคองใจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๓๑

เด็กชายธราเทพ อยู่เย็น
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๓๒

เด็กหญิงธิดาพร พูนพานิชย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๓๓

เด็กชายธีรเทพ อยู่เย็น
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๓๔

เด็กชายพรสุข หล่าเพีย
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๓๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ เขียวสนัน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๓๖

เด็กชายอรรถพร จันทร์บ้านโต้น
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๓๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ พรมโสฬส
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๓๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ พรมโสฬส
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๓๙

เด็กชายจิรายุท เปดสกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๔๐

เด็กชายณัฐยศ แก้วกลม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรเลิศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๔๒

เด็กชายธนพัฒน์ ชำนาญกอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๔๓

เด็กชายธนยุทธ จานิกร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๔๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

เบ็ญคุ่ม
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๔๕

เด็กชายธีรเมธ แก้วกลม
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๔๖

เด็กชายนิรุต วรวงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๔๗

เด็กหญิงนำผึง

้

เสือสวนแตง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๔๘

เด็กชายพนันทพงศ์ ติรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๔๙

เด็กหญิงพัชรี แก้วกลม
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๕๐

เด็กชายมนต์คิด งามประเสริฐ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๕๑

เด็กชายมังกร อ่อนวาที
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๕๒

เด็กหญิงวรัทยา บุตรโคตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๕๓

เด็กหญิงวิรากร หลานเศษฐา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๕๔

เด็กชายวีรภัทร คำหอม
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๕๕

เด็กชายศักดา นาราช
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๕๖

เด็กชายสุทิวัส พรมโสฬส
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๕๗

เด็กหญิงอริยา แก้วกลม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๕๘

เด็กชายอโณทัย เกิดรัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๕๙

เด็กหญิงเกตน์สิรี ลดกระโทก
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๖๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วกลม
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๖๑

เด็กชายแสงสุรีย์ นุศาสตร์สังข์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๖๒

เด็กหญิงกษกร โกยชัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมโสฬส
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๖๔

เด็กชายจิรายุทธ ยาประโคน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๖๕

เด็กชายตะวัน กระจ่างทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๖๖

เด็กชายทศพร ภักดีวุธ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๖๗

เด็กชายธนวันต์ มูระคา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๖๘

เด็กชายธนาพล แก้วกลม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๖๙

เด็กชายธีรภัทร รสนำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๘ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๒๘๗๐

เด็กหญิงนลินนิภา กองจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๗๑

เด็กชายปนัตถ์ วัลเปรียงเถาว์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๗๒

เด็กหญิงประภาศิริ พรมโสฬส
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๗๓

เด็กชายพีรพงษ์ โพธิคะนะ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๗๔

เด็กชายภูมินทร์ เกิดรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๗๕

เด็กหญิงมยุรี อุ่นเรือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๗๖

เด็กหญิงยลดา เกรียรัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๗๗

เด็กหญิงยุพาวรรณ เปดสกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๗๘

เด็กชายรัฐพงษ์ ฤกษ์ยามดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๗๙

เด็กหญิงวรัญญา จ้อยหนองบัว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๘๐

เด็กชายวรโชติ มะลิรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๘๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ กุยลอยทาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๘๒

เด็กชายวีรศักดิ

์

ฉากรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๘๓

เด็กชายศรชัย กล้าจัด
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๘๔

เด็กหญิงศิริพร กลินนาค

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๘๕

เด็กชายศุภชัย สืบเพ็ง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๘๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ กวดสำโรง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๘๗

เด็กหญิงสุภาพร จานิกร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๘๘

เด็กหญิงอารยา มูระคา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๘๙

เด็กชายเกียรติชัย กุยลอยทาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๙๐

เด็กหญิงเพิมพร

่

พรหมโสฬส
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๙๑

เด็กหญิงโสภิตา กว้างสนิท
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๙๒

เด็กชายจักริน งามโดยดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๙๓

เด็กหญิงนิศามน มงคลชาติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๙๔

เด็กชายปฐมพล ศิลปานนท์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๙๕

เด็กชายปยวัฒน์ วอนวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๙๖

เด็กหญิงพรวิภา ประกลม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๙๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จันทร์ประโคน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๙๘

เด็กชายพูนศักดิ

์

พรมโสฬส
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๘๙๙

เด็กหญิงวิไลภรณ์ วอนวงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๐๐

เด็กชายวีรวัฒน์ กระจ่างทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๐๑

เด็กชายสราวุธ สุดแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๐๒

เด็กหญิงสุพัตรา หอมคมขำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๐๓

เด็กชายอนุสิทธิ

์

รดนำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๐๔

นางสาวละอวบ มาพิทักษ์
๑๘/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๐๕

เด็กหญิงขวัญฤดี นวลทอง
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๐๖

เด็กชายจิรพัฒน์ นาราช
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๐๗

เด็กชายธนภัณ ผะกาเกตุ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๐๘

เด็กหญิงประสพโชค ภูสังข์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๐๙

เด็กหญิงวรกานต์ มูระคา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๑๐

เด็กหญิงศศินา พวงจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๑๑

เด็กชายอภิวัฒน์ มณีวรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๑๒

เด็กหญิงเบญจภรณ์ ยอดนางรอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๑๓

เด็กหญิงกรองทอง ยอดนางรอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๑๔

เด็กชายพลเดช สุนันท์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๑๕

เด็กชายภัทรพงษ์ รสหอม
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๑๖

เด็กชายรัฐภูมิ ทวีสวย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๑๗

เด็กชายวัชรพงษ์ มันยืน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๑๘

เด็กหญิงศรัญญา มูระคา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๑๙

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

โสประโคน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๒๐

เด็กหญิงสุภัชชา เสาเปรีย
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๒๑

เด็กชายธเนศ หมูสีโทน
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๒๒

เด็กหญิงปทติมาภร ศรีชมภู
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๒๓

เด็กหญิงพิยะดา ปดสำราญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๒๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

เสาเปรีย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๒๕

เด็กหญิงกนกพร แสนเพชร
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๒๖

เด็กชายคมชาญ นิโรรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๒๗

เด็กชายชัยวัฒ ประจำจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๒๘

เด็กชายตรัยรัตน์ มีสมานพงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๒๙

เด็กหญิงตวงพร ชะมาเพ็ชร
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๓๐

เด็กชายพาทิศ เณรธรณี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๓๑

เด็กชายพิพัฒน์ กลุ่มจอหอ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๓๒

เด็กหญิงรวิสรา สีสมงาม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๓๓

เด็กชายวุฒินันท์ อาจบุราย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๓๔

เด็กชายศิวัฒน์ จีนใจนาม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๓๕

เด็กหญิงสุนัฐดา เตียงแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๓๖

เด็กหญิงสุนันทา เตียงแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๓๗

เด็กหญิงอรษา จะเรืองรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๓๘

เด็กชายเวธน์วศิน บุญไทย
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๓๙

เด็กหญิงกชพรรณ ศรีสุวรรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๔๐

เด็กหญิงณัฐนิชา ประมวลมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๔๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ประโลมรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๔๒

เด็กชายทีปกร ชะมาเพ็ชร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๔๓

เด็กหญิงวริษา สวายพล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๔๔

เด็กชายวัชระ คงคำวร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๔๕

เด็กหญิงวิมลสิริ จีนเก่า
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๔๖

เด็กหญิงอรวรรณ ฉำโสฬส
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๔๗

เด็กหญิงกุลวดี ศรีสุพงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๔๘

เด็กหญิงจิราพร ฉิมชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๔๙

เด็กหญิงณภัทร แสงใส
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๕๐

เด็กชายยุทธนา ยอดนางรอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๕๑

เด็กชายฤทธิชัย สนโสม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๕๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขสนิท
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๕๓

เด็กชายอนุชา ชะมาเพ็ชร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๕๔

เด็กหญิงกนกพร พัลวัล
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๕๕

เด็กหญิงกนกอร บุญประโคน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๕๖

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ลาดนอก
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๕๗

เด็กชายกฤตเมธ นาคพิมพ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๕๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร จินดาศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๕๙

เด็กหญิงกันต์กมล รสน้อย
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๖๐

เด็กหญิงกัลยกร แก้วบุญทัน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๖๑

เด็กหญิงกัลยาณี ชืนพงษา

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๖๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา กองดวง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๖๓ เด็กหญิงกานดาศิริวรรณ

บุญครอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๖๔

เด็กหญิงกานต์มณี ศิริรึก
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๖๕

เด็กชายกิตติธัช ไชยสำโรง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๖๖

เด็กชายกิตติภพ ท่องกระโทก
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๖๗

เด็กชายกิตธาดา ยอดนางรอง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๖๘

เด็กหญิงกุลณัฏฐิญา เมยประโคน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๖๙

เด็กหญิงกุลสตรี บัวแสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๗๐

เด็กหญิงขนิษฐา คุณชืน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๗๑

เด็กชายขวัญชัย ดีเดิมกล้าหาญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๗๒

เด็กหญิงคมคาย เปล่าจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๗๓

เด็กหญิงจรรยพร ศรประสิทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๗๔

เด็กหญิงจิดาภา อุ่นเรือง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๑ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๗๕

เด็กหญิงจิตสิริมณี ลำมะนา
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๗๖

เด็กหญิงจินห์นิภา ลาหนองแคน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๗๗

เด็กหญิงจิรพรรณ เทียงธรรม

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๗๘

เด็กชายจิรพัฒน์ วงษ์เมือง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๗๙

เด็กหญิงจิรัชญา บุตรสืบสาย
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๘๐

เด็กหญิงจิรัญญา บุญหล้า
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๘๑

เด็กหญิงจิราวรรณ เจริญรัมย์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๘๒

เด็กหญิงฉัตธิยา ปนแคน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๘๓

เด็กชายชนม์ชนก คงคำวร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๘๔

เด็กหญิงชลธิชา ชะชางรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๘๕

เด็กหญิงชลลดา พลเมือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๘๖

เด็กหญิงชลินทร ศิริสุข
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๘๗

เด็กชายชัยมงคล คตประโคน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๘๘

เด็กชายชัยมงคล บุญหมัน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๘๙

เด็กชายชัยรัตน์ ศิริหนองหว้า
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๙๐

เด็กหญิงญาณิศา หลอดแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๙๑

เด็กหญิงญานิกา แว่นประโคน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๙๒

เด็กหญิงฐานิตา สีหอมกลิน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๙๓

เด็กหญิงฐิตาภา กว่างสนิท
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๙๔

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ พงษ์วัน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๙๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีดา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๙๖

เด็กหญิงฐิติวรดา ด้วงประโคน
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๙๗

เด็กหญิงณัชชา กลบกลิน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๙๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา จอดกลาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๒๙๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา พันธะไชย
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๐๐

เด็กหญิงณัฐนิชา วงษ์ชาดา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๐๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ภูมิฐาน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๐๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ สีเชียงหวาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๐๓

เด็กชายณัฐิวุฒิ สอนนอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๐๔

เด็กหญิงดวงกมล พรมโสภิษฐ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๐๕

เด็กหญิงธตรฐ บุตรสืบสาย
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๐๖

เด็กชายธนกร เชือสาทุม

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๐๗

เด็กชายธนภูมิ ทองสุภาพ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๐๘

เด็กชายธนวุธ ไชไข
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๐๙

เด็กชายธนากร ดาทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๒ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๑๐

เด็กชายธนากร วันจันทึก
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๑๑

เด็กชายธนากร หอมโลก
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๑๒

เด็กหญิงธัญชนก พระโจงรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๑๓

เด็กชายธัญญารัตน์ ปรุเขตต์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๑๔

เด็กชายธีรพล ว่องไว
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๑๕

เด็กชายธีรภัทร ปราบภัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๑๖

เด็กชายธีรภัทร พรหมวิหาร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๑๗

เด็กชายธีรวัฒน์ เพ็ชรสี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๑๘

เด็กชายธีระวิทย์ วิรุณพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๑๙

เด็กชายนราธิป พิลาศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๒๐

เด็กหญิงนริศรา นาราช
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๒๑

เด็กหญิงนัทธกานต์ เหลากูล
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๒๒

เด็กหญิงนิชาพัด ตุมผะกา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๒๓

เด็กชายนิพพิชฌน์ อาจิณกิจ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๒๔

เด็กหญิงปฏิภาณ โคตรโสภา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๒๕

เด็กหญิงปณิดา ชินหัวดง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๒๖

เด็กหญิงปนัดดา วงษ์รัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๒๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ คณา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๒๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญสอน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๒๙ เด็กหญิงปราชญ์ชยาพร
บุญยิง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๓๐

เด็กหญิงปริยาภรณ์ ทินรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๓๑

เด็กหญิงปรีณพรรณ ไขว้พันธุ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๓๒

เด็กหญิงปญญดา เชือฉุน

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๓๓

เด็กหญิงปาณิสรา วงลี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๓๔

เด็กหญิงปาลินี ม่วงนางรอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๓๕

เด็กชายปยพงษ์ โกยชัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๓๖

เด็กหญิงปยวรรณ พลดงนอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๓๗

เด็กหญิงปยะธิดา เรืองไพศาล
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๓๘

เด็กหญิงปนมุก ดวงประทีป
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๓๙

เด็กชายปุริม สิงหเสนี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๔๐

เด็กชายพงศกร อุ่นอินทร์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๔๑

เด็กชายพจฐพงค์ สะคอน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๔๒

เด็กชายพรรษกร พิรุณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๔๓

เด็กหญิงพัชรี จันทร์นอก
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๔๔

เด็กหญิงพัณณิตา โกยชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๔๕

เด็กหญิงพัณนิตา บุญธรรมมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๔๖

เด็กหญิงพาทินธิดา อุ่นเรือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๔๗

เด็กชายพาวุฒิ อินทร์สำราญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๔๘

เด็กหญิงพิกุล แซ่วือ

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๔๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จูกูล
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๕๐

เด็กหญิงพิมพ์โสภา สมดัง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๕๑

เด็กหญิงพิยดา นิรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๕๒

เด็กชายพีรพัฒน์ บัวแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๕๓
เด็กหญิงพุทธัฑฒการี ดียิง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๕๔

เด็กหญิงภัณฑิลา เปนนวล
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๕๕

เด็กชายภัทรพล ปกคำไทย
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๕๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีกิมแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๕๗

เด็กหญิงภัทราภา มาลัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๕๘

เด็กชายภาคภูมิ นนทสุวรรณ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๕๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ทองดำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๖๐

เด็กชายภาณุพงศ์ บัวนาค
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๖๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีสุข
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๖๒

เด็กชายภานุสรณ์ ทองสงคราม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๖๓

เด็กชายภูตะวัน เกตุคง
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๖๔

เด็กชายภูมิภัทร บุตรสืบสาย
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๖๕

เด็กชายภูริพัต คำบัว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๖๖

เด็กชายภูฤทธิ

์

ศรีสมศักดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๖๗

เด็กหญิงมัญชุสา ทศพักตร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๖๘

เด็กหญิงมัลลิกา สมบุตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๖๙

เด็กหญิงยูลิปต์ ชาญสูงเนิน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๗๐

เด็กหญิงรพีพร ทรงวิสิทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๗๑

เด็กชายรวีโรจน์ ธัญญศิรินนท์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๗๒

เด็กชายราเชน แก้วนุ่น
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๗๓

เด็กหญิงวรรณษา อะมินรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๗๔

เด็กหญิงวรัญญา ผลบุญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๗๕

เด็กชายวริทธิชัย

์

พงษ์สวัสดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๗๖

เด็กชายวิชภูมิ วงค์คำเหลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๗๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ หงศิริ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๗๘

เด็กหญิงศศิญาณี ยอดเยียมแกร

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๗๙

เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์อาหาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๔ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๘๐

เด็กชายศิรวัฒน์ โพชน์ภักดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๘๑

เด็กชายศิรวิณญ์ ฉำโสฬส
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๘๒

เด็กชายศิรสิทธิ

์

สิงห์ชาดา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๘๓

เด็กหญิงศิริพร ถะเกิงผล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๘๔

เด็กชายศุภกิจ เปนนวล

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๘๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

ทำทวี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๘๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ฉลวยแสง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๘๗

เด็กชายศุภโชค ฤทธิพันธุ์ม่วง

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๘๘

เด็กหญิงสกุลยา รูปเรียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๘๙

เด็กชายสมพร ชืนพงศา

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๙๐

เด็กชายสรณ์สิริ กะรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๙๑

เด็กชายสราวุฒิ สิทธิจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๙๒

เด็กชายสัณหณัฐ พรหมมินทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๙๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แสนรู้
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๙๔

เด็กชายสิรวิชญ์ สุวรรณปณฑะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๙๕

เด็กหญิงสุคนทวา ท่าดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๙๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยังวารี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๙๗

เด็กหญิงสุทธิดา เย็นใจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๙๘

เด็กหญิงสุธิมนต์ ตรีกูล
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๐๙๙

เด็กหญิงสุภัทรสร หอมชืน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๐๐

เด็กหญิงสุภาพร แก่นนวลศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๐๑

เด็กหญิงสุรพิชญา ศรีสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๐๒

เด็กหญิงสุวิภาวรรณ บุญเรืองศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๐๓
เด็กหญิงหรรษลักษณ์

คอนทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๐๔

เด็กหญิงอนัญญา จะยันรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๐๕

เด็กหญิงอนิศรา ศรีโสภา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๐๖

เด็กหญิงอนุธิดา กิดเกียน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๐๗

เด็กหญิงอนุธิดา แทนสา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๐๘

เด็กหญิงอภิการ เหยียดรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๐๙

เด็กหญิงอภิชญา หลักงาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๑๐

เด็กชายอมรชัย คลายโศก
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๑๑

เด็กหญิงอมรทิพย์ โคสีงาม
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๑๒

เด็กหญิงอรุโณทัย สานนท์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๑๓

เด็กหญิงอลิษา หาโยค
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๑๔

เด็กชายอำนาจ ไชยศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๕ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๑๕

เด็กชายอิทธิพัทธ์ วันโสภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๑๖

เด็กหญิงอินทิรา เมฆหมอก
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๑๗

เด็กหญิงอินธิรา บุญทา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๑๘

เด็กชายเกียรติคุณ ทองชมภู
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๑๙

เด็กชายเกียรติศฎา วงศอนุ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๒๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กระแสโสม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๒๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พึงมานะ

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๒๒

เด็กหญิงเขมจิรา จันทะคัด
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๒๓

เด็กชายเดชาวัต ศรีราพงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๒๔

เด็กชายเมธาวิน จันอาหาร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๒๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

นริดพันธุ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๒๖

เด็กชายเศรษฐพงศ์ โตอนันต์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๒๗

เด็กชายเอกริน ถาหนองบัว
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๒๘
เด็กหญิงแกมกาญจณ์

จันทร์อาหาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๒๙

เด็กชายโกมินทร์ พัลวัล
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๓๐

เด็กชายโมกขธรรม ม่อมมิตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๓๑

เด็กหญิงโยษิตา สีสูงเนิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๓๒

เด็กหญิงกรพินธุ์ เจียมสกุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๓๓

เด็กหญิงกรรณิกา มณีศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๓๔

เด็กชายกฤษณพงษ์ ปะรุมรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๓๕

เด็กชายกษิดิเดช

์

ประสงค์ทรัพย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๓๖

เด็กชายกองทัพ พงษ์ชนะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๓๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังวาลย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๓๘

เด็กหญิงกัญญาพร แสงลี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๓๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เมฆสว่าง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๔๐

เด็กหญิงกัณธิชา สิวกระโทก
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๔๑

เด็กหญิงกันติศา หวังทรัพย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๔๒

เด็กชายกันต์พิสิฐ ญาณภาส
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๔๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สายลาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๔๔

เด็กชายกิตติวินท์ สนสวย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๔๕

เด็กหญิงกุลจิรา เดชวงษา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๔๖

เด็กหญิงกุลธิดา พะเนตร์รัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๔๗

เด็กหญิงขวัญจิรา โพธิดนัย

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๔๘

เด็กชายฆนาการ ชืนเปรือง

่ ่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๔๙

เด็กชายจักรกฤษ สิมมาลี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๖ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๕๐

เด็กชายจักรกฤษดา แทนนคร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๕๑

เด็กชายจักรภัทร พูนแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๕๒

เด็กหญิงจันทัปปภา งึมประโคน
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๕๓

เด็กหญิงจันทิวา พ่วงมัชฌิมะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๕๔

เด็กชายจิณณธรรม ธนสมุทร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๕๕

เด็กหญิงจิรฐา สุพรรณสาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๕๖

เด็กหญิงจิรภัทร ธรรมขัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๕๗

เด็กหญิงจิรัชญา บุตรหึง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๕๘

เด็กชายชญานนท์ พันเนียมวงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๕๙

เด็กหญิงชนกนันท์ คำสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๖๐

เด็กหญิงชนันภรณ์ ธิติรัตนโชติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๖๑

เด็กหญิงชนากานต์ แต้มทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๖๒

เด็กชายชนินทร์ ชะรุงรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๖๓

เด็กหญิงชลธิชา บุญฤทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๖๔

เด็กหญิงชลนิภา สร้อยทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๖๕

เด็กชายชัยณรงค์ ขันทองคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๖๖

เด็กชายชัยธวัช นาคทองอินทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๖๗

เด็กชายชานนท์ วงษ์มัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๖๘

เด็กหญิงชุติมา พันธ์สง่า
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๖๙

เด็กหญิงฐิติพร จันทร์ตรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๗๐

เด็กชายณัฐพงค์ ไตรลำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๗๑

เด็กชายณัฐพนธ์ พัลวัล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๗๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ คุณล้าน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คำไหล
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๗๔

เด็กหญิงดมิสา นกเล็ก
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๗๕

เด็กชายตรีเพชร เงินงอกงาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๗๖

เด็กชายทักษิณ สังขระ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๗๗

เด็กหญิงทิมาภรณ์ ใจหมัน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๗๘

เด็กชายธณเดช เด็ชชัยภูมิ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๗๙

เด็กชายธนกฤต ดวนใหญ่
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๘๐

เด็กชายธนดล บุญประโคน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๘๑

เด็กชายธนพล นนตะพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๘๒

เด็กชายธนวินทร์ หลงพิมาย
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๘๓

เด็กชายธรรณธร ทัศนะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๘๔

เด็กชายธรรมนูญ พวงขจร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๘๕

เด็กหญิงธิดารัตณา สำเร็จกิจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ พะเนตรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๘๗

เด็กชายธีรยุทธ บุตรวาป
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๘๘

เด็กชายธีรวิชญ์ กิตติณัฏฐ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๘๙

เด็กชายธีรวุฒิ การะเกศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๙๐

เด็กชายนภัสกร จำเนียรกูล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๙๑

เด็กหญิงนภัสสร ประมวลมา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๙๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ จำเนียรกูล
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๙๓

เด็กหญิงนาเดีย สนิบากอ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๙๔

เด็กชายนิพนธ์ นามมูล
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๙๕

เด็กหญิงนิภาสิริ ปจจัยยา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีสง่า
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๙๗

เด็กชายบุญพร้อม แม้นเมฆ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๙๘

เด็กชายปฏิพน ไสวครบุรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๑๙๙

เด็กชายปฏิภาณ อุ่นสิม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๐๐

เด็กหญิงปณิดา สกุลศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๐๑

เด็กหญิงปนัดดา สอนสำโรง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๐๒

เด็กหญิงปยุดา บุรุษรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๐๓

เด็กหญิงปณณพร ชลศรานนท์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๐๔

เด็กชายปติภัทร โค้งอาภาส

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๐๕

เด็กหญิงปนนภา โสระมัด
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๐๖

เด็กชายปุญญพัฒน์ ชาวสวน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๐๗

เด็กหญิงปุณยวีร์ สุขดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๐๘

เด็กชายพงศกร สุระขันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๐๙

เด็กหญิงพรทิวา ฤทธิพันธุ์ม่วง

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๑๐

เด็กชายพรรณภัทร วงศอนุ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๑๑

เด็กชายพรลักษณ์ สถานดำรง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๑๒

เด็กหญิงพราวพิมล ทาสีทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๑๓

เด็กหญิงพริสา บุญพิรุณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๑๔

เด็กหญิงพัชราภา สิงหรา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๑๕

เด็กหญิงพัทริดา พันธ์หลำโส
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๑๖

เด็กหญิงพิชญาภา ปดคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๑๗

เด็กชายพิพัฒน์ จำปกาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๑๘

เด็กหญิงพิรญาณ์ มุยปอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๑๙

เด็กชายพีรพัทธ์ บำรุงนา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๘ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๒๐

เด็กหญิงพูนทรัพย์ สุริยันต์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๒๑

เด็กชายภควัต โยสาจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๒๒

เด็กหญิงภรณ์ประภา หมายประโคน
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๒๓

เด็กหญิงภัทรกร ดีขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๒๔

เด็กชายภัทรชนน เปนนวล
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๒๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ผลพิมาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๒๖

เด็กชายภูริพัฒน์ ทินนารัตน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๒๗

เด็กหญิงมณีการ์ กุตวงค์แก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๒๘

เด็กหญิงมลฤดี ธรรมโรจน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๒๙

เด็กหญิงมานิตา โยธิโน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๓๐

เด็กหญิงมิรันตี กระแสโสม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๓๑

เด็กชายยศพร บุญเนตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๓๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ ชินสำโรง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๓๓

เด็กชายรพีภัทร กาศรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๓๔

เด็กชายรพีภัทร ยาท้วม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๓๕

เด็กหญิงลลิดา ตึดพันธ์พงษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๓๖

เด็กหญิงวนิสา ยะมูลณี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๓๗

เด็กหญิงวรัญญา จูกูล
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๓๘

เด็กหญิงวราสิณี บุญประสาร
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๓๙

เด็กชายวัชรินทร์ สถานเถือน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๔๐

เด็กชายวัชรินทร์ เพิมชีลอง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๔๑

เด็กหญิงวันวิดา เจียมดี

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๔๒

เด็กชายวีรพัฒน์ สมพงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๔๓

เด็กชายวีรภัทร โพธิสาร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๔๔

เด็กชายวุฒิชาติ สุขประเสริฐ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๔๕

เด็กชายวุฒิธกิตต์ หอมมะณี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๔๖

เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วไพฑูรย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๔๗

เด็กชายศักดิธัช สุขะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๔๘

เด็กหญิงศิรประภา ทัศนะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๔๙

เด็กชายศิริศักดิ

์

สิมมะวงค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๕๐

เด็กชายศุภกร พยุงดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๕๑

เด็กชายศุภสัณห์ ขันบุญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๕๒

เด็กหญิงสายธาร กลินดอกแก้ว

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๕๓

เด็กหญิงสารภี สืบเพ็ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๕๔

เด็กหญิงสิริลาวรรณ สละโชติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๙ / ๘๔๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๕๕

เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ ปกเคทัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๕๖

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีพรม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๕๗

เด็กหญิงสุชาวดี หาญณรงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๕๘

เด็กหญิงสุชาวดี โคตรภูธร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๕๙

เด็กหญิงสุฐิตา เข็มทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๖๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ พาลี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีดงยาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๖๒

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีบัวอ่อน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๖๓

เด็กหญิงสุทธิดา แสงสี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๖๔

เด็กชายสุทธิภัทร์ หลงทอน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๖๕

เด็กหญิงสุนิษา พรหมงาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๖๖

เด็กหญิงสุพัตรา ก้องพิมาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๖๗

เด็กหญิงสุภาพร โซ่พิมาย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๖๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ โถสี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๖๙

เด็กชายสุวิชญาน์ ทองหล่อ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๗๐

เด็กชายสุเมธ สุ่มงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๗๑

เด็กหญิงสโรชา ดวงสูงเนิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๗๒

เด็กหญิงหทัยภัทร เลียบบัวปา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๗๓

เด็กหญิงอนัญญา ยามดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๗๔

เด็กชายอนุชา ชมภูเพชร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๗๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ขะจัดโรคา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๗๖

เด็กชายอนุวัฒน์ แซ่เดียว

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๗๗

เด็กหญิงอภิชญา ครองห้าว
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๗๘

เด็กหญิงอภิญญา ธรรมทวี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๗๙

เด็กชายอภิรักษ์ ก้อนพงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๘๐

เด็กชายอภิวัฒน์ รุ่นเจริญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๘๑

เด็กหญิงอภิสรา ศรีสุขา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชุมพา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๘๓

เด็กหญิงอภูรินทร์ เวียดไธสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๘๔

เด็กหญิงอรทัย ไชยบัว
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๘๕

เด็กชายอัครพงษ์ วงศรีเขา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๘๖

เด็กหญิงอัญมณี จึงมีชัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๘๗

เด็กหญิงอิงลดา ขยันงาน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๘๘

เด็กชายเจษฎา ราศรีประโคน
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๘๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วมุงคุณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๐ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๙๐

เด็กหญิงเปยทิพย์ บุญฑา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๙๑

เด็กชายเมธิชัย ดำปานดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๙๒

เด็กชายเสฏฐวิชญ์ สุริวงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๙๓

เด็กชายเอกภพ ดาทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๙๔

เด็กชายไตรรงค์ รจนาสม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๙๕

เด็กหญิงไอลดา เดชหาญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๙๖

เด็กหญิงกชวรรณ จิตสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ทนนำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๙๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ แปนทองมอญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๒๙๙

เด็กหญิงกรณ์นิกา สุขแสวง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๐๐

เด็กชายกรรชัย สิทธิเสนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๐๑

เด็กหญิงกรรณิกา เขียววารี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๐๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชาตรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๐๓

เด็กหญิงกรรนิกา เบืองบน

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๐๔

เด็กชายกฤตกร โพธิไข

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๐๕

เด็กชายกฤษฎา เข็มบุบผา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๐๖

เด็กชายกฤษฏากร เจริญราช
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๐๗

เด็กชายกฤษดา ยอดเยียมแกร

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๐๘

เด็กชายกฤษดากร กลินผกา

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๐๙

เด็กชายกวีชัย เวหน
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๑๐

เด็กหญิงกัลยกร ดอกไธสง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๑๑

เด็กหญิงกาญจนา โสประโคน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๑๒

เด็กชายกิจเกษม โสมศรีแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๑๓

เด็กหญิงจรัสพร มาลาศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๑๔

เด็กชายจักรกฤษ แก้วมา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๑๕

เด็กชายจักรพงษ์ บุญครอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๑๖

เด็กชายจักรพรรธิ

์

คงวง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๑๗

เด็กหญิงจิรัชญา อนุรักษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๑๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วไพฑูรย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๑๙

เด็กชายชนวีร์ ขุมทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๒๐

เด็กหญิงชลธิชา เอกมาศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๒๑

เด็กชายชัยยะศิริ นามโคตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๒๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อบมาลี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๒๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อัปมะโน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๒๔

เด็กชายชุติพงศ์ เสมอมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๑ / ๘๔๕

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๒๕

เด็กหญิงชุติมา ปดตายะสังข์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๒๖

เด็กหญิงชุติมา วงศ์ใหญ่
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๒๗

เด็กหญิงญาณิศา จีนชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๒๘

เด็กหญิงญาดา ฉำโสฬส
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๒๙

เด็กหญิงณัชชา พงษ์สวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๓๐

เด็กชายณัฎฐากร ดวงศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๓๑

เด็กชายณัฐนันท์ วรวุฒิ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๓๒

เด็กชายณัฐพล สุวรรณหงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๓๓

เด็กหญิงดลธกานต์ ปานกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๓๔

เด็กชายทรงเกียรติ เจียมสกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๓๕

เด็กชายทัยธนา ชะรุมรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๓๖

เด็กหญิงทิพยสุดา นามวิเศษ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๓๗

เด็กหญิงธณัตชา เศกขา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๓๘

เด็กชายธนกร สมการ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๓๙

เด็กชายธนกฤต ทองสุภาพ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๔๐

เด็กหญิงธนภรณ์ ประทา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๔๑

เด็กชายธนภัทร ขันธรัตน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๔๒

เด็กชายธนภูมิ สารนอก
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๔๓

เด็กชายธนากร การเพียร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๔๔

เด็กชายธนากร สือกลาง

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๔๕

เด็กชายธรรมศาสตร์ ละประโคน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๔๖
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

แจ้งสว่าง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๔๗

เด็กชายธาตรี สุโขพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๔๘

เด็กหญิงธารทิพย์ วุฒิยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยมรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๕๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ โคตรเนตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๕๑

เด็กหญิงธีรนาฎ กอแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๕๒

เด็กชายธีรพัฒน์ จันทร์เขียว
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๕๓

เด็กชายธีรพัฒน์ เมากระมล
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๕๔

เด็กชายนครินทร์ มากกว่าวงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๕๕

เด็กชายนพดล กุยรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๕๖

เด็กหญิงนัชชา อยู่สุขดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๕๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ หอมมะณี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๕๘

เด็กชายนิวัฒน์ เลือนฤทธิ

่ ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๕๙

เด็กหญิงนิศากร จะคำรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๖๐

เด็กหญิงนุสรา ยอดกล้า
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๖๑

เด็กหญิงบุษยมาศ เชือฉุน

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๖๒

เด็กหญิงปภัชญา สีหล้าน้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๖๓

เด็กชายประเสริฐ กะรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๖๔

เด็กหญิงปาลมินตา ไทยทองหลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๖๕

เด็กหญิงปาลิตา พินิจนาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๖๖

เด็กหญิงปยะพร อุ่นเรือง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๖๗

เด็กชายพงศ์ติพร โสนางรอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๖๘

เด็กชายพงศ์ปณต พุทธิชาติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๖๙

เด็กหญิงพนิดา ทองทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๗๐

เด็กหญิงพรรวษา เดชสม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๗๑

เด็กหญิงพลอยชมพู พิลัยวรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๗๒

เด็กหญิงพศิกา แก่นนวลศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๗๓

เด็กหญิงภัทราพร ภาออ่น
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๗๔

เด็กชายภาณุวิทญ์ นาคศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๗๕

เด็กชายภานุพงค์ เพชรประโคน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๗๖

เด็กชายภานุพงษ์ ศรีสมศักดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๗๗

เด็กชายภูริชกานต์ โชคโอฬาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๗๘

เด็กหญิงมัณฑนา ผ่องศรีงาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๗๙

เด็กชายยศกร พินิจงาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๘๐

เด็กหญิงยุพา เพียงรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๘๑

เด็กชายรณพีร์ เปนนวล
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๘๒

เด็กชายรพีภัทร บานนางแย้ม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๘๓

เด็กหญิงรามาวดี สวัสดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๘๔

เด็กชายฤทธา สีม่วง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๘๕

เด็กชายวงศพัทธ์ พันธะไชย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๘๖

เด็กชายวชิระ อินทเคหะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๘๗

เด็กหญิงวรรณพร พิศพงพันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๘๘

เด็กหญิงวรัญญา เสริมสิริ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๘๙

เด็กหญิงวราภรณ์ บริสุทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๙๐

เด็กหญิงวิภวานี วงค์คำเหลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๙๑

เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ พึงแย้ม

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๙๒

เด็กชายวิศรุต ผลบุญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๙๓

เด็กชายศรัณชัย สุขประเสริฐ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๙๔

เด็กชายศราวุฒิ ถังนอก
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๙๕

เด็กหญิงศศิธร สุขสมร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๙๖

เด็กหญิงศศิประภา สุวรรณรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๙๗

เด็กชายศาสตรา วิลัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๙๘

เด็กหญิงศีดา ปาคำทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๓๙๙

เด็กชายศุภากร มะลิวรรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๐๐

เด็กหญิงศุภิสรา อินกกผึง

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๐๑

เด็กหญิงสมจิตร ยินดีรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๐๒

เด็กชายสิงหา สุโขพันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๐๓

เด็กชายสิทธิชัย นาดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๐๔

เด็กหญิงสิริวรรณ สมจิต
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๐๕

เด็กชายสิริวัฒน์ ศรีจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๐๖

เด็กหญิงสิริวิมล เทียนหอม
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๐๗

เด็กหญิงสุกัญญา ไพรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๐๘

เด็กหญิงสุธิมา ฉลวยแสง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๐๙

เด็กหญิงสุภัสสร ขันทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๑๐

เด็กชายสุรพงษ์ แสงอุ่น
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๑๑

เด็กหญิงสุวภัทร เส็งไทยแท้
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๑๒

เด็กชายสุวรรณ สายเล็ก
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๑๓

เด็กชายสุวรรณ์ โคสีงาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๑๔

เด็กหญิงสุวิมล ม่วงประโคน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๑๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุโขพันธ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๑๖

เด็กหญิงอนันตพร สุนทรพงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๑๗

เด็กชายอัครเดช บัวแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๑๘

เด็กชายอันดามัน รัตน์เสนศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๑๙

เด็กชายอำพล แข็งฉลาด
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๒๐

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

สมเย็น
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๒๑

เด็กชายอินทัช บุรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๒๒

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

สนสวย
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๒๓

เด็กชายเกริกศักดิ

์

ดาประโคน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๒๔

เด็กหญิงเกศมณี ยวงกระโทก
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๒๕

เด็กชายเจษฎา หม่องกระโทก
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๒๖

เด็กชายเดชาวัต เมฆชุ่ม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๒๗

เด็กหญิงเนตรนภา แสงราม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๒๘

เด็กชายเนติธร ปญญา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๒๙

เด็กหญิงเพชรดา มาละศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๔ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๓๐

เด็กชายเริงฤทธิ

์

ผินสู่
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๓๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันโท
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๓๒

เด็กหญิงแพรวา ปราณีต
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๓๓

เด็กชายโชคอนันต์ หวังเจริญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๓๔

เด็กชายโสภา ถะเกิงผล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๓๕

นางสาวพรสุดา ปุริมศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๓๖

เด็กหญิงกรรณิกา มนศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๓๗

เด็กชายกฤษณะ แสงคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๓๘

เด็กชายจิตริน สิงห์จันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๓๙

เด็กหญิงชมพูนุช ดาวเรือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๔๐

เด็กชายธีรภัทรธ์ กิตติวิริยกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๔๑

เด็กหญิงพัทธมน ทุมมีเกตุ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๔๒

เด็กชายพิเชษฐ์ไชย แสนกล้า
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๔๓

เด็กหญิงวนิดา ฤทธิพันม่วง

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๔๔

เด็กชายวีระ พิมเสน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๔๕

เด็กชายศักดิกรินทร์

์

บุญรอด
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๔๖

เด็กหญิงศิริวรรณ หงษ์โสดา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๔๗

เด็กชายสงกรานต์ ไชยผักแว่น
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๔๘

เด็กหญิงสาวิกา พิราวุธ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๔๙

เด็กชายสุวรรณ จันทร์เขียว
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๕๐

เด็กชายหัสดิน คงขุนทด

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๕๑

เด็กชายอภิสิทธ์ คตพะเนาว์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๕๒

เด็กหญิงอรธิดา สุกรแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๕๓

เด็กหญิงกรวรรณ เตียงแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๕๔

เด็กชายกิตติภัฎ ตุมผะกา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๕๕

เด็กหญิงนิรมล พรรณ์ดอน
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๕๖

เด็กหญิงนำฝน สิงห์ทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๕๗

เด็กชายบัญญวัต ชำกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๕๘

เด็กหญิงพรรพะษา ลักพลวงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๕๙

เด็กหญิงพราลัย เกิดบัว
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๖๐

เด็กหญิงฟารุ่ง จันทร์อยู่จริง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๖๑

เด็กหญิงวลัยพร วิชัยกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๖๒

เด็กหญิงสุนิสา แก่ลำราช
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๖๓

เด็กชายอิทธิพล ฉำโสฬส
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๖๔

เด็กชายเจตษฎา ประทุมเลิศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๕ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๖๕

เด็กหญิงเนตรศรา ยุบุญเพลิศ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๖๖

นางสาวจินตนา จันทร์เสมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๖๗

นางสาวญาณี ศรีทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๖๘

นางสาวธัญญลักษณ์ เทพคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๖๙

นายประพันธ์ มิลรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๗๐

นางสาวพฤตยา ดาวเรือง
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๗๑

นายภูษิต ซาเหลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๗๒

นางสาวมณฑิรา สุโขพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๗๓

นางสาวรุ่งอรุณ รัติเชษฐ
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๗๔

นางสาวลักษณา จันทร์ประโคน
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๗๕

นางสาวหิรัญญา ชะระทัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๗๖

นายอดิศักดิ

์

ชะเอมรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๗๗

นายอนุสรณ์ เจือจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๗๘

นายอมรเทพ ศิริวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๗๙

เด็กชายอัษฎาวุฒิ คตวงฆ้อง
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๘๐

นางสาวเสาวนีย์ ตรีเมฆ
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๘๑

เด็กชายชาคริต ว่องเชิงค้า
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๘๒

นายณัฐวัฒน์ เจริญขุนทศ
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๘๓

นางสาวจุฑามาศ ขันทองคำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๘๔

นางสาวธิษณามดี ฉำโสฬส

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๘๕

นางสาวอทิกา กองสกุล
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๘๖

นางสาวอทิตญา ประสิทธิเขตกิจ
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๘๗

เด็กชายคมสัน สุริวงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๘๘

เด็กหญิงชนิภา รสหอม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๘๙

เด็กชายธนดล นงค์พยัคฆ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๙๐

เด็กหญิงนพรัตน์ สกัดกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๙๑

เด็กหญิงนิติรัตน์ บุญหนัก
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๙๒

เด็กหญิงภัทรมัย โสวัตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๙๓

เด็กหญิงยุภารัตน์ แก้วคูนอก
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๙๔

เด็กชายอฐิษฐรัตน์ วุฒิสาร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๙๕

เด็กหญิงเมธาวี บุญเลียง

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๙๖

เด็กหญิงชลธิชา แก้วก่อง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๙๗

เด็กหญิงธมนวรรณ หลาบนอก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๙๘

เด็กหญิงปานชนก เสริฐสว่าง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๓๔๙๙

เด็กชายสุธินัทท์ รสหอม
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๖ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๐๐

เด็กชายสุริยา เกษหอม
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๐๑

เด็กหญิงกนกวรรณ สิริสุนทร
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๐๒

เด็กชายกนต์ธีร์ บุญแจ้ง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๐๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ พรมทิพย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๐๔

เด็กชายจีรภัทร์ บุญเผย
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๐๕

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ นนธิจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๐๖

เด็กหญิงทิพวรรณ โสภักดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๐๗

เด็กชายธนพงษ์ บุตรงาม
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๐๘

เด็กชายธีรชัย ตึดสันโดด
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๐๙

เด็กชายมานะชัย จุมรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๑๐

เด็กหญิงวรดา สุขเจริญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๑๑

เด็กชายวีรภัทร ผลไม้
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๑๒

เด็กชายศรัณย์ อินทร์แก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๑๓

เด็กหญิงสวรส กรีรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๑๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ปรีชา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๑๕

เด็กหญิงชุติมา คุณประทุม
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๑๖

เด็กชายธีระพล อินธิแสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๑๗

เด็กหญิงนภสร ประกอบมิตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๑๘

เด็กชายปฐพี เสามัน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๑๙

เด็กหญิงปวิตรา ใสสดศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๒๐

เด็กหญิงพรรณวิษา โนนสูง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๒๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ขันธิวัตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๒๒

เด็กหญิงภิริษา อ่อนวาที
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๒๓

เด็กหญิงวรรณพร บุญเขือง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๒๔

เด็กหญิงวรรษา ทุมมา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๒๕

เด็กชายวรัญชิต อาษาภักดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๒๖

เด็กหญิงวลัยพรรณ ดวงมะลุ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๒๗

เด็กชายวายุ แดงสันเทียะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๒๘

เด็กชายวีรพงศ์ ธรรมทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๒๙

เด็กชายสนธยา จำปาพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๓๐

เด็กชายสิทธิกร ทองดีนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๓๑

เด็กชายสุรวุฒิ สมบัติวงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๓๒

เด็กชายเมธัส สวัสดิราช

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๓๓

เด็กหญิงแพรวา ผลไม้
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๓๔

เด็กชายไวยวุฒิ ธรรมทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๗ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๓๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินทร์แก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๓๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิวัฒน์

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๓๗

เด็กชายทีรวัฒน์ ชินประวัติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๓๘

เด็กหญิงนันทิชา คุ้มกลาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๓๙

เด็กชายปรเมศวร์ ปตนุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๔๐

เด็กหญิงปารวี โสพรมมี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๔๑

เด็กชายภูเบส ยตะโคตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๔๒

เด็กหญิงรจนา แสร์กำปง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๔๓

เด็กชายสุรสิทธิ

์

สมบัติวงษ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๔๔

เด็กชายสุรัตน์ นาราช
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๔๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ชินประวัติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๔๖

เด็กชายอัจฉริยะ วุฒิยา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๔๗

เด็กชายเกริกเกียรติ รูขะจี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๔๘

เด็กชายกฤษดา บุญนาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๔๙

เด็กชายกิตติพงษ์ คัดธรรมวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๕๐

เด็กชายชัยวัฒน์ ชูฉลอน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๕๑

เด็กชายณรงค์ธร แก้วกำกง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๕๒

เด็กหญิงณิชารีย์ ไชยดิษฐ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๕๓

เด็กชายดลวรรษ เหมากูล
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๕๔

เด็กหญิงนัฐธิดา วงศ์กาฬสินธุ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๕๕

เด็กหญิงปณิดา คุณวงค์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๕๖

เด็กชายปรีชา สิงลัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๕๗

เด็กหญิงพิยดา ทับทิมกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๕๘

เด็กหญิงรสริน สิงขร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๕๙

เด็กหญิงรุจิรา เสือมัจฉา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๖๐

เด็กหญิงกรวรรณ หล่อเภรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๖๑

เด็กชายจิตติพัตน์ รู้สุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๖๒

เด็กหญิงจิราวดี หาญนิยม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๖๓

เด็กหญิงฉัตรแก้ว ชาวดอน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๖๔

เด็กหญิงญาณภัทร แก้วกำกง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๖๕

เด็กชายทศพล สาลีรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๖๖

เด็กชายธันยธรณ์ นาคทัด
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๖๗

เด็กชายพีรวิชญ์ รัตนะวัน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๖๘

เด็กชายภูมเรศ มาศเลิง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๖๙

เด็กหญิงมณฑิรา จำปาทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๗๐

เด็กหญิงรัตน์ติกาล คงชูดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๗๑

เด็กชายสมพร สถานเถือน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๗๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เสาศิลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๗๓

เด็กชายสุชานนท์ สุระสังข์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๗๔

เด็กหญิงสุภาวดี บุญมามอญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๗๕

เด็กชายเชษฐา ดวงมาเกิด
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๗๖

เด็กชายเดชาวัต สาลีรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๗๗

เด็กหญิงเบญจมาศ จากกระโทก
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๗๘

เด็กชายชัยวัฒน์ นิลโชค
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๗๙

เด็กหญิงธัญชนก โกศรีงาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๘๐

เด็กหญิงนิภาวรรณ กระจงกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๘๑

เด็กหญิงบัณฑิตา แสนกล้า
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๘๒

เด็กหญิงปาริชาติ ตึกพงพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๘๓

นางคำภา สิมหขาติ ๑๕/๓/๒๕๐๐
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๘๔

นางดอกจันทร์ เอโทบุตร ๓/๑๐/๒๕๐๐
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๘๕

นางถวิล บาดี ๗/๗/๒๔๙๒

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๘๖

นางทองหล่อ พาพาน
๑๓/๑๐/๒๔๙๗ โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๘๗

นางทองใบ ชัยวัฒน์ ๙/๔/๒๕๑๖

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๘๘

นายทัศ ใยพิมาย ๑/๓/๒๔๘๔

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๘๙

นางทัศเสาวนีย์ เณรจิตย์
๑๗/๙/๒๔๙๒

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๙๐

นางทุมมี ทองงาม ๔/๕/๒๔๙๑

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๙๑

นางธนัชพร รักชัย ๒/๓/๒๔๙๓

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๙๒

นางบุญมี ชิณมาตร ๓/๔/๒๔๙๖

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๙๓

นางบุญโฮม บุญงอก ๑/๑/๒๔๙๓

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๙๔

นางพรรัชดา พิลาวุธ
๒๑/๓/๒๕๑๔

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๙๕

นางพูน ก้อนพิมาย ๕/๑/๒๔๘๗

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๙๖

นางมยุรี แซ่ตัง

้

๑๘/๗/๒๔๘๘
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๙๗

นางลลิตา บุญทา ๔/๒/๒๕๑๘

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๙๘

นางวนิดา ชิณมาตร ๕/๗/๒๔๙๙

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๕๙๙

นางวัลลา สิมหชาติ ๑๒/๙/๒๕๐๐
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๐๐

นางสาว ชัยรัตน์
๑๔/๔/๒๔๙๖

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๐๑

นางสำลี ดำรีย์
๑๐/๒/๒๔๘๗

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงเหนือ
 

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๐๒

เด็กหญิงกัญญารัตณ์ กันชะนะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๐๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พันศิริ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๐๔

เด็กชายปยวัฒน์ กล่าวสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๐๕

เด็กชายพงศกร ซ่อนกลิน

่

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๐๖

เด็กหญิงรุ้งจิรา เจียมรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๐๗

เด็กชายวงศ์ระพี ชุดชา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๐๘

เด็กชายวุฒิชัย เทียมบุญ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๐๙

เด็กหญิงแพรวา ซ้อนกลิน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๑๐

เด็กชายจักรี สำราญสุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๑๑

เด็กชายชัชวาลย์ ไปแดน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๑๒

เด็กหญิงณัฐมลฒ์ สิงหาระโท
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ กลินประภา

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๑๔

เด็กชายธนดล ทรงชาติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๑๕

เด็กชายธนดล พรหมศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๑๖

เด็กหญิงธิดาทิพย์ เตียงศิริ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๑๗

เด็กชายปวิณกร โรจนวรางกูร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๑๘

เด็กชายปกษา โคช่วย
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๑๙

เด็กหญิงพันธิวา อุดมทรัพย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๒๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ โถทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๒๑

เด็กชายภูรินทร์ รัตนะปู
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๒๒

เด็กชายสุทัศน์ ศิริสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๒๓

เด็กหญิงสุพัตรา นามกระโทก
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๒๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ กมลมา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๒๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ อุนอก
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๒๖

เด็กชายเจษฎากร นามวิชา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๒๗

เด็กชายกฤษดา ซ่อนกลิน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๒๘

เด็กชายทินกร สาลาด
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๒๙

เด็กหญิงปภาวรินทร์ แสงจันสี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๓๐

เด็กหญิงปลายฟา งามแสง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๓๑

เด็กชายสรธัช สรสิริ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๓๒

เด็กชายสิรวิชญ์ สีดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๓๓

เด็กชายสุขสันต์ ภูศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๓๔

เด็กหญิงสุรีพร แสงศิลา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๓๕

เด็กหญิงอริสรา นานอก
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๓๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชมภพ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๓๗

เด็กหญิงจารุวรรณ พัฒนาดำรง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๓๘

เด็กชายจารุวิทย์ ขวดใส
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๓๙

เด็กหญิงจินดาภร คำดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๔๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

ทองทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๔๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ มังกรแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๔๒

เด็กหญิงฉันท์ชนก ยอดสังวาลย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๔๓

เด็กชายชญานิน พระสุรัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๔๔

เด็กหญิงชนัญชิดา สุริยะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๔๕

เด็กหญิงชนาพร ตลับทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๔๖

เด็กหญิงชนิฐา แก่นจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๔๗

เด็กหญิงชัญญานุช สุขัง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๔๘

เด็กหญิงฐิติมา เพ็ญโคกสูง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๔๙

เด็กหญิงณภัทร พันธ์โบ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๕๐

เด็กหญิงณัชชา พิมพ์เทศน์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๕๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดอกเด็งกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๕๒

เด็กหญิงณัฐกฤตา การสอน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๕๓

เด็กชายณัฐภัทร กระจ่างโพธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๕๔

เด็กชายณัฐยศ แสนบุญเรือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๕๕

เด็กหญิงดลพร วังชัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๕๖

เด็กชายทรงภพ ทับที
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๕๗

เด็กชายทองนที นามสอน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๕๘

เด็กชายธนพงษ์ กุนอก
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๕๙

เด็กหญิงธนากร ธรรมวงศ์ศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๖๐

เด็กชายธรรมนูญ จันทะสาร
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๖๑

เด็กหญิงธัญรดา แสนกล้า
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๖๒

เด็กชายนพรุจ สูนทอง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๖๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ เมืองทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๖๔

เด็กหญิงนริศรา แสงสว่าง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๖๕

เด็กชายนาคินทร์ สุดารักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๖๖

เด็กหญิงนิชานันท์ แหวนวงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๖๗

เด็กหญิงปนิดา รูปงาม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๖๘

เด็กหญิงปริณดา เคนทะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๖๙

เด็กหญิงพัชราพร คงสวัสดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๗๐

เด็กชายพาณเพชร คำวิเศษ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๗๑

เด็กหญิงพิญาดา คำวิเศษ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๗๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ นามวิชา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๗๓

เด็กหญิงภาวินี กระแสโสม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๗๔

เด็กหญิงภูริชญา อัตตสัมพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๗๕

เด็กชายภูริภัทร์ ฝากไธสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๗๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทรัพย์ทรายทอง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๗๗

เด็กหญิงรัชนีกร หล้าบาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๗๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปาปกเค
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๗๙

เด็กหญิงวรดา บุญงอก
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๘๐

เด็กหญิงวรรณรัตน์ เปรมไธสง
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๘๑

เด็กหญิงวรรณวลี จันทร์อาหาร
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๘๒

เด็กหญิงวรรณษา เหล็กศรี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๘๓

เด็กหญิงวรัชยา ไกรมณี
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๘๔

เด็กชายวริษฐ์ ปลืมจิตร

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๘๕

เด็กหญิงวิชญาดา บุญโสม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๘๖

เด็กหญิงวิชญาพร บุญโสม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๘๗

เด็กหญิงวิภาพร จาระรักษ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๘๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ เชิญประโคน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๘๙

เด็กหญิงวีรญา มาตกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๙๐

เด็กหญิงวีรดา สงนอก
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๙๑

เด็กชายวีรภัทร ชุมมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๙๒

เด็กหญิงศรัญญา สาลีพงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๙๓

เด็กหญิงศศิวิภา ดวงเดือน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๙๔

เด็กชายศิริพงศ์ ศรีกระหวัน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๙๕

เด็กหญิงสมพร สิงห์ทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๙๖

เด็กชายสิทธินนท์ ดอนมงคล
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา จำปาสี
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๙๘

เด็กหญิงสุนิตา นันบุดดี
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๖๙๙

เด็กหญิงสุนิษา ปรังประโคน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๐๐

เด็กหญิงสุภาวิดา พิมพ์อุบล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๐๑

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ปดไธสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๐๒

เด็กชายอนุชิต แผลติตะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๐๓

เด็กชายอรรถพร ทัดจะโปะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๐๔

เด็กหญิงอินทิรา สุธรรมา
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๐๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มีสาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๐๖

เด็กชายเมธาพิศุทธ์ บาลโสง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๐๗

นายเมธินทร์ น้อยทรง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๐๘

เด็กหญิงเมษา สอดเสน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๐๙

เด็กหญิงไอรดา แก้วชมภู
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๑๐

เด็กหญิงกมลชนก ปองเคน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๑๑

เด็กชายกฤษฎา เจียงจันทา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๑๒

เด็กชายกฤษฎา เพชรคง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๑๓

เด็กหญิงกฤษฎาพร ลุนสะแกวงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๑๔

เด็กชายกฤษณะ จะปนครบุรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๑๕

เด็กชายกลวัชร์ สำรวจวงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๑๖

เด็กหญิงกัลยกร นางาม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๑๗

เด็กหญิงกานติมา โพธิขาว

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๑๘

เด็กหญิงกุลนันท์ กันทวี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๑๙

เด็กชายขจรศักดิ

์

บุตรจันดา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๒๐

เด็กหญิงขวัญจิรา เจริญราษฎร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๒๑

เด็กชายขวัญชัย พรไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๒๒

เด็กหญิงขัตติยา ชอบงาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๒๓

เด็กชายครรชิต ลับไธสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๒๔

เด็กหญิงจารุวรรณ วงศ์รัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๒๕

เด็กชายจิรายุส สุขอิม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๒๖

เด็กหญิงจุติมาพร พืนผา

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๒๗

เด็กชายฉัตรชัย สอนเอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๒๘

เด็กหญิงชนัญญา จันทะชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๒๙

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ อาจไธสง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๓๐

เด็กชายชัยนรินทร์ คำดำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๓๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ ชึดนอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๓๒

เด็กหญิงฐิติพร วงศา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๓๓

เด็กหญิงฐิติพร เดชบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๓๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร ใยพิมาย
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๓๕

เด็กหญิงณัฎฐธิดา สุขนางรอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๓๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เกษแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๓๗

เด็กชายณัฏฐนันท์ สิงห์ทองเมือง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๓๘

เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา คุชิตา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๔๐

เด็กหญิงทยิดา บุญส่ง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๔๑

เด็กชายทศพร สังข์ขจร
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๔๒

เด็กชายทศพร หมายกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๔๓

เด็กชายธนพล มังคลัง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๔๔

เด็กชายธนากร ทนไธสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๔๕

เด็กหญิงธัญสิริ จันทะนันท์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๔๖

เด็กชายธีระ ระเมือง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๔๗

เด็กชายนภัทพงษ์ สินโฉมงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๔๘

เด็กหญิงนริสรา นันสถิตย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๔๙

เด็กหญิงนฤมล สุวรรณหงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๕๐

เด็กชายบัญญพนต์ ลึกลาภ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๕๑

เด็กชายบุญโท ยุบไธสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๕๒

เด็กหญิงบุณยวีร์ เกษา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๕๓

เด็กหญิงปริชษญา ตาทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๕๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ ลุยจัตุรัส
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๕๕

เด็กหญิงปาณิสรา ชัยมงคล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๕๖

เด็กหญิงปนณัฐา หนูนิล
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๕๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เจนการศึก
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๕๘

เด็กหญิงพัดชา ทองอยู่
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๕๙

เด็กหญิงพิชญานันท์ ชนะชัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๖๐

เด็กชายพีรณัฐ สงธรรม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๖๑

เด็กหญิงภัทรดา วินากร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๖๒

เด็กหญิงภัทรพร บุญบุตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๖๓

เด็กชายภานุพงศ์ สิมหะชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๖๔

เด็กชายภูชิต นิดน้อย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๖๕

เด็กชายภูริทัตน์ คำพร
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๖๖

เด็กหญิงมยุรี จันทคาร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๖๗

เด็กหญิงมุรินทร์ญา บริสุทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๖๘

เด็กชายรวีโรจน์ จีนประโคน
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๖๙

เด็กชายวรชิต กางรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๗๐

เด็กหญิงวรรณพร ดีราชรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๗๑

เด็กหญิงวริศรา สีระสาร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๗๒

เด็กชายวสุธร โคตรภูธร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๗๓

เด็กชายวัชระ กันอยู่
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๗๔

เด็กหญิงวิกานดา เทียงนิล

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๗๕

เด็กหญิงวิชญาพร ชาติศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๗๖

เด็กหญิงศศิกานต์ สำรวจวงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๗๗

เด็กหญิงศิริยศ ปะวันนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๗๘

เด็กหญิงศิริวิมล ทองแพง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๗๙

เด็กชายศุภโชค พุทธมี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๔ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๘๐

เด็กชายสมศักดิ

์

ภมร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๘๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สาริยา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๘๒

เด็กหญิงสวรรยา สุทธิธรรมานันต์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๘๓

เด็กชายสหยศ ผลสมหวัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๘๔

เด็กชายสิงหา แสงคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๘๕

เด็กหญิงสุทธิดา บุญแก่น
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๘๖

เด็กชายสุธินันท์ โพธิเหมือน

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๘๗

เด็กชายสุพร ศรีมากรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๘๘

เด็กหญิงสุภาพร บ่อไทย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๘๙

เด็กหญิงสโรชา บูชา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๙๐

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วแสงใส
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๙๑

เด็กหญิงอภิสรา อินทร์สำราญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๙๒

เด็กหญิงอมราพร วารินกุต

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๙๓

เด็กหญิงอรทัย ชัยชนะ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๙๔

เด็กชายอรรถพร บุญเลิศ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๙๕

เด็กหญิงอรสา บัวลอย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๙๖

เด็กหญิงอริสา โพสลิต
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๙๗

เด็กชายอานพ พรมพานิช
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๙๘

เด็กหญิงเกสรา สง่าเนตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๗๙๙

เด็กชายเขมทัต สาลีรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๐๐

เด็กหญิงเจนจิรา ภูหลาบ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๐๑

เด็กชายเอืออาทร

้

งากิง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๐๒

เด็กชายโอลิเวอร์ ดามาริโอ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๐๓

เด็กชายกฤษกาญจน์ ลักษณมนตรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๐๔

เด็กชายขวัญชัย อ่อนละมุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๐๕

เด็กชายจักรเพชร กลินกุหลาบ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๐๖

เด็กชายจีระวัฒน์ มาดา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๐๗

เด็กชายจีระวัฒน์ แพนไธสงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๐๘

เด็กหญิงฉัตรชฎาพร ยอดสำโรง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๐๙

เด็กหญิงญาตาวี พุทธศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๑๐

เด็กชายณัฐพงษ์ เรียนไธสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๑๑

เด็กชายณัฐสม อุตศาสตร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๑๒

เด็กชายถิรวุฒิ เกาะแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๑๓

เด็กชายทวิวัฒน์ มาตกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๑๔

เด็กหญิงทิพย์ลดา แสนพงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๑๕

เด็กชายธัญญาวัฒ เหล็กศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๑๖

เด็กชายธีระพัฒน์ เมืองแสน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๑๗

เด็กชายนธพล เจ๊กนอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๑๘

เด็กหญิงนิสามล พลชัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๑๙

เด็กชายบวรศักดิ

์

ปะขิโต
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๒๐

เด็กหญิงปนิดา เอสาตี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๒๑

เด็กชายปวริศ ก้านก่อง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๒๒

เด็กหญิงปาริชาติ แสวงเจริญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๒๓

เด็กชายปยพัทธ์ จานรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๒๔

เด็กชายปยวัฒน์ จานรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๒๕
เด็กหญิงพิมพ์ปรารถนา

ยุบไธสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๒๖

เด็กชายพิศาล
หลงอินทร์พะเนา ๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๒๗

เด็กชายพีรศักดิ

์

คลังทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๒๘

เด็กหญิงภัทรีดา เยียวรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๒๙

เด็กชายรพีภัทร สุดโสด
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๓๐

เด็กชายวัชรพล บุรมศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๓๑

เด็กชายวัชระพล บำขุนทด
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๓๒

เด็กชายวีระ โอทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๓๓

เด็กหญิงศรัณญา พรมชาติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๓๔

เด็กหญิงศิรประภา วิชาศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๓๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ อิมสอาด

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๓๖

เด็กหญิงอภิชยา ฝงไธสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๓๗

เด็กหญิงเขมิกา แท่นทองไทย
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๓๘

เด็กชายเจษฏากร ลับไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๓๙

เด็กชายไกรวิชญ์ นครกิจ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ วันไทย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๔๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร ขันติวงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๔๒
เด็กหญิงกาญจนภรณ์ พงศ์กาญจนพัฒน์

๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๔๓

เด็กชายกาย กุลเตีย

้

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๔๔

เด็กชายกิตติพงษ์ รัชปญญา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๔๕

เด็กหญิงกีรติกา หาญประโคน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๔๖

เด็กหญิงกุลศิริ พันศิริ
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๔๗

เด็กชายก้องภพ วิชัยศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๔๘

เด็กหญิงครองขวัญ รุ่งพิรุณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๔๙

เด็กหญิงจรรยาพร ราชภัก
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๖ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๕๐

เด็กชายจักรพรรดิ

์

พิพวนนอก
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๕๑

เด็กหญิงจารวี รัตนะวัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๕๒

เด็กหญิงจารุภัทร พรรณา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๕๓

เด็กหญิงจิดาภา อุนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๕๔

เด็กหญิงชนิปรียา ดาทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๕๕

เด็กชายชลธาร ธารฤทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๕๖

เด็กชายชะนาธิป อาษามนต์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๕๗

เด็กชายชัยชนะ มนไธสง
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๕๘

เด็กชายญาณันธร ตีเหล็ก
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๕๙

เด็กหญิงญานิศา ถนันไทย
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๖๐

เด็กหญิงฐิตาพร ฉิมมาทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๖๑

เด็กชายณัฐชนน แก้วโสด ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๖๒

เด็กหญิงณัฐมล ก้อนทอง
๒๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๖๓

เด็กหญิงดารินทร์ คนเทียง

่

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๖๔

เด็กชายทักษิณ สอนนอก
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๖๕

เด็กหญิงทิพธัญญา จำปาทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๖๖

เด็กชายธงชัย เอมโอฐ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๖๗

เด็กหญิงธนัชชา ทาตะวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๖๘

เด็กหญิงนงนุช ชินรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๖๙

เด็กชายนรินทร จันทร์แจ้ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๗๐

เด็กหญิงนวลพรรณ วัชระกวีศิลป
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๗๑

เด็กชายนัฐพล สุขัง
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๗๒

เด็กชายนันทพงศ์ ชมพล ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๗๓

เด็กชายนันธพงศ์ เมืองไธสง
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๗๔

เด็กหญิงนันธิดา อุดมทรัพย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๗๕

เด็กหญิงบุรพร ศิลาชัย
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๗๖

เด็กชายปกรณ์ สุเพียร
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๗๗

เด็กชายประกาย เกษบุรมย์
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๗๘

เด็กชายปรีชา ประเสริฐสิน
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๗๙

เด็กหญิงปวีณา ทันธิมา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๘๐

เด็กชายพงษกรณ์ วันศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๘๑

เด็กชายพรธวัล สน
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๘๒

เด็กหญิงพรหมพร จันวงษา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๘๓

เด็กชายพล เจริญรัมย์ ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๘๔

เด็กหญิงพาทินธิดา สุขจิต
๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๗ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๘๕

เด็กหญิงพิจิตรา กกประโคน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๘๖
เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาณ

แพนพัฒน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๘๗

เด็กชายพีระพัฒน์ มีศรี ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๘๘

เด็กหญิงภัณฑิรา ศรีสมงาม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๘๙

เด็กชายภัทรวิน โตอรุวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๙๐

เด็กชายภากร พิระชัย
๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๙๑

เด็กชายภูมทนันท์ พิมแย่ง
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๙๒

เด็กชายภูวดล พัลวัล
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๙๓

เด็กหญิงมนัญชยา กุยลอยทาม
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๙๔

เด็กหญิงมุฑิตา ใจกล้า
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๙๕

เด็กชายยศกร บุญสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๙๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ กุลเกษตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๙๗

เด็กชายวงศพัทธ์ บุราคร ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๙๘

เด็กหญิงวรนุช จันทาคำ
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๘๙๙

เด็กชายวรพล เสียงชอบ ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๐๐

เด็กหญิงวรษา สีสิงห์
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๐๑

เด็กหญิงวรัญญา ชะดามนต์ ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๐๒

เด็กชายวราเทพ ปอมดงบัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๐๓

เด็กชายวัฒนา สมณา
๑๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๐๔

เด็กหญิงวิลาสินี พินิจวงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๐๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ ดาบจันทร์
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๐๖

เด็กหญิงศศิวิมล สุดขำ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๐๗

เด็กหญิงศุภสุดา แท่นรี ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๐๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เกษมศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๐๙

เด็กชายสหรัฐ ปาตะโพธิ

์

๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๑๐

เด็กชายสิทธินนท์ ศรีสนิท
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๑๑

เด็กชายสิทธิพล การสร้าง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๑๒

เด็กหญิงสุชาดา โครตศรีภูมิ ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๑๓

เด็กหญิงสุธานันท์ ยอดนอก ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๑๔

เด็กหญิงสุนิตา ศิริวงศ์มณี
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๑๕

เด็กหญิงสุพัตรา บุญเขือง

่

๒๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๑๖

เด็กหญิงสุภาพร นามสีทา
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๑๗

เด็กชายอชิตพล เรียบร้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๑๘

เด็กชายอดุลวิทย์ ร่าเริง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๑๙

เด็กหญิงอธิชา โคนาบาล ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๒๐

เด็กชายอนันยช พันศิริ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๒๑

เด็กชายอนุภัทร ผลาผล
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๒๒

เด็กหญิงอรณี โสมินทร์ ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๒๓

เด็กหญิงอรอนงค์ เพียรการ
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๒๔

เด็กชายอัมรินทร์ เฉลิมรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๒๕

เด็กชายอัลนาล์ ฮองริอ็อง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๒๖

เด็กชายอัศฎายุทธ บุญมา
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๒๗

เด็กชายอัษฎาวุธ เลียงวิจิตรกุล

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๒๘

เด็กหญิงอาทิตยา สุขโน
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๒๙

เด็กชายเจษฎา วงศ์ทอง
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๓๐

เด็กหญิงเยาวภา เสาศิริ ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๓๑

เด็กชายเสฎฐวุฒิ หล่าธรรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๓๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เมลานนท์
๑๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๓๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ ประจักษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๓๔

เด็กชายชลสิทธิ

์

วงศ์รัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๓๕

เด็กชายทัศน์พล พึงพุทธ

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๓๖

เด็กชายพีระพงษ์ ทองแม้น
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๓๗

เด็กชายสหรัฐ ชาภักดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๓๘

เด็กชายกษิดิศ ชัยนนท์นอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๓๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา ปตตาโพธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๔๐

เด็กหญิงจิรารัตน์ ยาทา
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๔๑

เด็กชายชูชาติ มากชุมแสง
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๔๒

เด็กหญิงปยะธิดา สมพร
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๔๓

เด็กชายพีรวิชญ์ ใจกลัด
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๔๔

เด็กชายวิศรุต ขาวรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๔๕

เด็กหญิงอริษา สระทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๔๖

เด็กหญิงอัญชิสา คำระหงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๔๗

นายญาณกิตต์ โรนรัมย์ ๔/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๔๘

นางสาวนภัทร์รสา วิชัยรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๔๙

นายพงษ์ศักดิ

์

สมบัติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๕๐

นางสาวพรทิวา กิงเกตุ

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๕๑

นายพีระพัฒน์ แสงใส
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๕๒

นายศุภวัฒน์ เม้าชุมแสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๕๓

นางสาวอินทิรา กาญจนะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๕๔

นายกฤษณะ พวงกระโทก
๒๐/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๕๕

นางจริญญา ช่วงชัยชนะ
๒๑/๙/๒๕๒๑

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๕๖

นางสาวจันทร์สุดา เลไธสง
๑๒/๓/๒๕๓๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๕๗

นางสาวณัฐกร บุตรมารศรี

๑๘/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๕๘

นางสาวดวงแก้ว สายวัน

๑๔/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๕๙

นางสาวธิติมา สาไชยันต์
๑๕/๑/๒๕๓๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๖๐

นายประกรณ์ ยินดีชาติ
๒๑/๓/๒๕๑๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๖๑

นายประสิทธิ

์

ปนรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๖๒

นางสาวภาวินี วรรักษ์
๒/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๖๓

นางสาวมลิสาชล หีบไธสง

๒๖/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๖๔

นางสาวสุมารตี สมานมิตร
๑๖/๔/๒๕๓๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๖๕

นางสาวอรทัย จิตรหาญ ๖/๔/๒๕๓๗ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๖๖

นายเอกวัฒน์ บัญชาเมฆ ๒๐/๒/๒๕๒๐ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๖๗

เด็กหญิงณัชชา ฉุนเชือ

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๖๘

เด็กหญิงธมลวรรณ มืดหาญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๖๙

เด็กหญิงบุษกร คมพิมาย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๗๐

เด็กหญิงปนัดดา พรมวงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๗๑

เด็กชายพงษ์ษกร แย้มกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๗๒

เด็กหญิงพรนัชชา อัตธิรอยรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๗๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ ชูคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๗๔

เด็กหญิงสายนำ สิมาจารย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๗๕

เด็กหญิงเพชรลดา พรรณา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๗๖

เด็กชายกิตติ แซ่เฮง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๗๗

เด็กชายกิตติภัค เรืองศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๗๘

เด็กชายชนาธิป นบสูงเนิน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๗๙

เด็กชายณรินทร์ทร นบสูงเนิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๘๐

เด็กชายดนุพร นานอก
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๘๑

เด็กหญิงมัณฑนา หงวนบุญมาก
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๘๒

เด็กชายวีรยุทธ จันที
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๘๓

เด็กชายสมบูรณ์ ไตรภูมิ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๘๔

เด็กหญิงสุทธิดา แทนนคร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๘๕

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์อยู่จริง
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๘๖

เด็กหญิงกาญจนา คำชมภู
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๘๗

เด็กชายณฐดนย์ บุญจริง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สว่างเฟอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๘๙

เด็กชายธนยศ โคตวัน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๐ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๓๙๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ ยอดสาย
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๙๑

เด็กชายนัทธพงษ์ ใจกล้า
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๙๒

เด็กชายปฏิพล พอกพูน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๙๓

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ดีมาก
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๙๔

เด็กชายพีรพล ผลดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๙๕

62พีรพัฒน์ จีนบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๙๖

เด็กชายรัฐภัทร โสภณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๙๗

เด็กชายวรวุฒิ เย็นพู
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๙๘

เด็กหญิงวีรยา สุทนต์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๓๙๙๙

เด็กชายวีรวิชญ์ ยิงไม้ชม
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๐๐

เด็กหญิงศุภิสรา คำมะสอน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๐๑

เด็กหญิงสิตานัน จันลาสัย
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๐๒

เด็กหญิงสิราณี เครือคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๐๓

เด็กหญิงสุนิสา บรรจะมาตย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๐๔

เด็กหญิงกวิสรา โสมะณี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๐๕

เด็กชายคุณากร รักสัตย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๐๖

เด็กชายชัยสิทธิ

์

แจ่มไธสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๐๗

เด็กหญิงฐาปนี ก้อนมณี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๐๘

เด็กหญิงณัฐณิชา สาวรัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๐๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ตรีสันเทียะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๑๐

เด็กหญิงดวงจันทร์ กิงกุล

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๑๑

เด็กชายถิรศักดิ

์

ชาญสูงเนิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๑๒

เด็กหญิงนิรเพชร ขุนพาสว์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๑๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีสอาด

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๑๔

เด็กหญิงปยนันท์ นาดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๑๕

เด็กชายปยวัฒน์ แพทย์มด
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๑๖

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ เปรมปริม

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๑๗

เด็กชายภานุพงษ์ จันทร์ดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๑๘

เด็กชายภูบดินท์ ภาสดา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๑๙

เด็กหญิงรัชดาพร เกิดโมลี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๒๐

เด็กชายวรเมธ บัวลา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๒๑

เด็กชายวิทวัส นาคนาคี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๒๒

เด็กหญิงวิภา หงษ์เวียงจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๒๓

เด็กชายวีรวุฒิ บุดตาเจียม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๒๔

เด็กชายศุทวีร์ โกศล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๑ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๔๐๒๕

เด็กชายสิรภพ ตรีแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๒๖

เด็กหญิงสุชานาถ ผิวเดช
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๒๗

เด็กหญิงอรวิสา โยคณิต
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๒๘

เด็กหญิงอาทิตติมา จันทะชิต
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๒๙

เด็กหญิงอุมากร วงศ์ละคร
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๓๐

นายเขมินท์ วงษาพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๓๑

เด็กชายเอกเพชร เทียมแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๓๒

เด็กหญิงกมุทมาศ แรมไธสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๓๓

นายกฤษฏ์ บุญจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๓๔

เด็กหญิงกานติมา ปุมสระเกษ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๓๕

เด็กหญิงจิดาภา พิขุนทด
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๓๖

เด็กหญิงจุฬาพร บุญญา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๓๗

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ครู่กระโทก
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๓๘

เด็กหญิงปยะพร ตรงศูนย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๓๙

เด็กชายปยะภัทร์ โกสุม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหิน วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๔๐

เด็กชายกรกฤต สุวะรักษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๔๑

เด็กชายกิตติ ลีเลิศสุมานนท์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๔๒

เด็กชายจารุภัทร บุญประสพ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๔๓

เด็กชายชิตวัน มนตรีปฐม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๔๔

เด็กหญิงชุติภา เอียกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๔๕

เด็กชายชูศักดิ

์

หล่อแหลม
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๔๖

เด็กหญิงณธิดา มนตรีปฐม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๔๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จันทินมาทอน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๔๘

เด็กชายณัฐวีการต์ คำสุวรรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ กางรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๕๐

เด็กหญิงทิพย์อักษร ทศนานน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ ดวงศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๕๒

เด็กชายธนวัต ไทยแท้
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๕๓

เด็กหญิงธันย์ชนก ฤกษ์นอก
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๕๔

เด็กหญิงบุษกร เรืองชาญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๕๕

เด็กชายพีระพัฒน์ สุขเติม
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๕๖

เด็กหญิงภารดี นกพรม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๕๗

เด็กหญิงภาริณี เลนทำมี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๕๘

เด็กชายภีรภัทร จรลำกล
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๕๙

เด็กชายภูผา ภูชาดึก
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๒ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๔๐๖๐

เด็กหญิงวรัญญา สุภาทิพย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๖๑

เด็กชายวิลทรี

่

ครูทนี

่

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๖๒

เด็กชายศุกลวัฒน์ วัดแจ้ง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๖๓

เด็กชายสงกรานต์ รอบครบุรี
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๖๔

เด็กชายสราวุธ เจริญยิง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๖๕

เด็กหญิงสริลนุช ทองเหมือน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๖๖

เด็กชายสิรภัทร ธรรมนาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๖๗

เด็กหญิงสุชัญญา หันเสมอ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๖๘

เด็กชายสุทธิวัส แพทย์ประสาท
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๖๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เรียมมนตรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๗๐

เด็กชายสุธินันท์ บุญน้อย
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๗๑

เด็กหญิงสุพรรษา เจือจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๗๒

เด็กชายหงษ์หยก สุขเมือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๗๓

เด็กชายอชิตพล สมพงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๗๔

เด็กชายอชิระ จันพิมภา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๗๕

เด็กชายอนุชิต พงษ์สุระ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๗๖

เด็กหญิงอภิณห์พร ลุมชะเนา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๗๗

เด็กหญิงอรพินท์ อิมดี

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๗๘

เด็กหญิงเพชรลดา พรหมชนะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๗๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ หม่องกระโทก
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๘๐

เด็กหญิงเอมอมร ตุนหาสิงห์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๘๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ทศพิมพ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๘๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปานพลู
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๘๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ไชยศิรินทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๘๔

เด็กหญิงชญาดา ปะวันเตา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๘๕

เด็กหญิงฐิตาภา นาวีสัมพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๘๖

เด็กหญิงฑิตยา มะลิซ้อน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๘๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วลมัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๘๘

เด็กหญิงณัฐรัตน์ แก้วจันที
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๘๙

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ฆ้องรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๙๐

เด็กหญิงดาราวลี ดวงตา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๙๑

เด็กหญิงดารินทร์ วะโหรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๙๒

เด็กหญิงธนัชชา แก้วเสนา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๙๓

เด็กหญิงธมนวรรณ ชุ่มชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๙๔

เด็กชายบัลลังก์ นกพรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๓ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๔๐๙๕

เด็กหญิงปนัดดา บุญครอบ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๙๖

เด็กหญิงปนัดดา อวนศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๙๗

เด็กชายปาฏิหาริย์ สุทธิ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๙๘

เด็กชายพรฝน ราชกระโทก
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๐๙๙

เด็กชายพิชญะ บุญมาก

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๐๐

เด็กหญิงพิชญ์สินี เก่าจอหอ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๐๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สว่างศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๐๒

เด็กชายภานุวัฒน์ สำอางค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๐๓

เด็กชายภานุวัตร เทียงนนท์ดา

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๐๔

เด็กหญิงมนัสวี นาคนวน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๐๕

เด็กหญิงรัตชฎาพร สุทธิจักร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๐๖

เด็กชายวงศธร คงสุขมาก
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๐๗

เด็กหญิงวนัสนันท์ มณีแสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๐๘

เด็กหญิงวรรณกร ฟกใจขำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๐๙

เด็กหญิงวรรณกานต์ ฟกใจขำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๑๐

เด็กหญิงวันทนีย์ ทัศวรรณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๑๑

เด็กชายวิริทธิพล สีตะริสุ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๑๒

เด็กชายศุภเศรษฐ์ โสปญหริ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๑๓

เด็กชายสมสกุล บุญชม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๑๔

เด็กชายสรวิชญ์ เพ่งพิศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๑๕

เด็กหญิงสามินี สุขประกอบ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๑๖

เด็กหญิงสำราญ บุญทาน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๑๗

เด็กชายอนุสรณ์ คันธมาท
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๑๘

เด็กหญิงอภิชญา อย่างสนิท
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๑๙

เด็กหญิงอมลวรรณ ตุนหาสิงห์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๒๐

เด็กชายอรรถพล พันนุรัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๒๑

เด็กชายอิสระ คุสิตา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๒๒

เด็กชายกฤษกร มีภูคลัง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทัศวรรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๒๔

เด็กหญิงกัลญา จันพิมภา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๒๕

เด็กชายกิตติเจริญ แสงลำพูน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๒๖

เด็กหญิงจุฑามาศ เพ่งพิศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๒๗

เด็กชายชนะศักดิ

์

อะมินรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๒๘

เด็กหญิงชนิดา นกพรม
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๒๙

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ รู้จิตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๓๐

เด็กชายชินกฤต อย่างสนิท
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๓๑

เด็กชายชูเกียรติ สุขควัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๓๒

เด็กหญิงทักษพร เถาว์ยา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๓๓

เด็กชายทินรัตน์ ทัศวรรณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๓๔

เด็กชายธนกฤษ ยังงาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๓๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ มีชัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๓๖

เด็กหญิงธัญพัฒน์ ผ่องสันเทียะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๓๗

เด็กหญิงธัญารัตน์ ทัศวรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๓๘

เด็กหญิงปวีณา ประกอบดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๓๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ เวียนประพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๔๐

เด็กหญิงปุณยนุช ภูเครือ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๔๑

เด็กหญิงพิยะดา คำมัน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๔๒

เด็กชายพีระภัทร ศรีเพ็ชร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๔๓

เด็กหญิงภัททารัตน เสือเขียว
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๔๔

เด็กชายภาคิน คำสะรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๔๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ตุนหาสิงห์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๔๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ มาลัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๔๗

เด็กชายวรกันต์ โกรัมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๔๘

เด็กหญิงวรรณรท หาญชนะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๔๙

เด็กชายวุฒิชัย แสนยางนอก
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๕๐

เด็กหญิงศิริกัณยา บานประโคน
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๕๑

เด็กชายสถาพร สอนกลาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๕๒

เด็กชายสายชล ชุ่มชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๕๓

เด็กชายสายธาร ธรรมนาม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๕๔

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เพ่งพิศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๕๕

เด็กหญิงสุณิสา ดวงแสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขเมือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๕๗

เด็กชายสุตนันท์ วันนอก
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๕๘

เด็กหญิงสุทัตตา ผึงผาย

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๕๙

เด็กชายอนุวัฒน์ สาคาร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๖๐

เด็กหญิงอภิชญา ชืนพงษา

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๖๑

เด็กหญิงอภิญญา หงษ์อมร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๖๒

เด็กหญิงอรทัย เการัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๖๓

เด็กหญิงอริสรา ศรีหว้าสระสม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๖๔

เด็กชายเชิดศักดิ

์

แพทย์ประสาท
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๖๕

เด็กหญิงเบญจมาศ ประเสริฐศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๖๖

เด็กหญิงเบญจรัตน์ มณีพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๖๗

เด็กหญิงนฤมล คนชุม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๖๘

เด็กหญิงพิมผกา เพียงกระโทก
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๖๙

เด็กหญิงวิรากานต์ ดอกเต็งกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๗๐

เด็กชายวิวัฒน์ แววกระโทก
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๗๑

เด็กชายสิทธิพล เพิมพร

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๗๒

เด็กชายสิปปกร นึกเศษ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๗๓

เด็กหญิงเสาวรส เฮงสัว

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๗๔

นางกนกวรรณ ชัยวิเศษ ๑/๑/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๗๕

นางตุ่น สร้ายสูงเนิน
๑๒/๖/๒๔๘๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๗๖

นางทองจันทร์ ไชยภา ๑/๑/๒๔๙๒ โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๗๗

นางทองใบ บุญธรรมพิศรี ๒/๒/๒๔๙๖ โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๗๘

นายทิวัตถ์ เถาว์ยา
๒๓/๘/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๗๙

นางนาค วงษ์สุวรรณา ๒/๓/๒๔๙๗ โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๘๐

นางนาค อินทร์หอม ๖/๓/๒๔๙๔ โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๘๑

เด็กหญิงกัณฐิกา มีโชติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๘๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชูอาวุธ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๘๓

เด็กชายณัฐกานต์ รอดกระโทก
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๘๔

เด็กชายธนากร ปนศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๘๕

เด็กชายนพดล โสวงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๘๖

เด็กหญิงปณิดาภา วิชัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๘๗

เด็กชายพัชรพล รอดหลัก
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๘๘

เด็กชายรดิศ ประยงค์หอม
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๘๙

เด็กชายรุ่งสุริยา นาคนวล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๙๐

เด็กหญิงวิชุดา ศรีมุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๙๑

เด็กหญิงศลิสา โรรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๙๒

เด็กชายศิปปกร มอไธสง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๙๓

เด็กชายศุภวิชญ์ กองกลาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๙๔

เด็กหญิงอลิษา บำเพ็ญพงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๙๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๙๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ นามเย็น
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๙๗

เด็กหญิงญาตาวี โสภา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๙๘

เด็กชายณัฐนันท์ กลีบกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๑๙๙

เด็กชายนพวิชญ์ โคตรประทุม
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๖ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๔๒๐๐

เด็กชายพณุวัฒน์ ยะอ้อน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๐๑

เด็กชายพิริยกร คนตรง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๐๒

เด็กหญิงภารดี รอดกระโทก
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๐๓

เด็กชายรวินทร์ ฉำศิริ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๐๔

เด็กชายวชรวรรษ แขสันเทียะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๐๕

เด็กชายศิวัช ย้อมสี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๐๖

เด็กหญิงสิรินดา ประทา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๐๗

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ พรมมุณี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๐๘

เด็กหญิงสุวิชาดา แก้วเสนา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๐๙

เด็กหญิงอริสา ศรีตาแสน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๑๐

เด็กหญิงเนตรนภา พูนสวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๑๑

เด็กชายธนกฤต ทองสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๑๒

เด็กชายบุญมี จันประโคน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๑๓

เด็กชายบุรุษกล้า ธงอาษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๑๔

เด็กชายประภา ชินรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๑๕

เด็กชายวรากร มีพร้อม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๑๖

เด็กชายอนุชา พูนสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๑๗

เด็กชายกิตติภูมิ เกษสันเทียะ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๑๘

เด็กหญิงฉัตรรุ้ง ทนนำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๑๙

เด็กชายชานนท์ จ่ากลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๒๐

เด็กชายชินดนัย ทองสม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๒๑

เด็กชายชินวัตร ปูนขาว
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๒๒

เด็กหญิงณัฐพร ดวงนิล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๒๓

เด็กหญิงถิรดา จานรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๒๔

เด็กชายนัทธพงศ์ หมันหาผล

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๒๕
เด็กหญิงประกายเพชร

ท้าวศิริกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๒๖

เด็กหญิงพรธิตา เฉลิมพล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๒๗

เด็กหญิงภณิดา การเพียร
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๒๘

เด็กหญิงภัทรธิดา คำโส
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๒๙

เด็กชายวรรธนันท์ ผมทำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๓๐

เด็กหญิงวิชญาพร จานรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๓๑

เด็กชายวิทยา ฉิวรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๓๒

เด็กชายวิวิธวินท์ เลนทำมี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๓๓

เด็กชายสราวุธ เล้าประเสริฐ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๓๔

เด็กหญิงสุจินทรา กุยลอยทาม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๗ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๔๒๓๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ จันทร์แจ่ม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๓๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ เสามัน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๓๗

เด็กหญิงสโรชา ชินรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๓๘

เด็กชายอิศรา แก้วแดง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๓๙

เด็กชายจักรพงษ์ สาสูงเนิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๔๐

เด็กชายชญานิน ปานชาติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๔๑

เด็กหญิงชนากานต์ ม่วงอ่อน
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๔๒

เด็กชายชาคริต บุญเอนก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๔๓

เด็กชายณัฐชา เกษสันเทียะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๔๔

เด็กหญิงณัฐฐา ผ่องพูน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๔๕

เด็กชายทิพากร จันทร์ประทุม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๔๖

เด็กชายธนกฤต แสนกล้า
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีเทพ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๔๘

เด็กชายนราวิชน์ เกาะแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๔๙

เด็กหญิงปริชญา สิทธิกร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๕๐

เด็กชายรวีโรจน์ บุศบรรณ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๕๑

เด็กหญิงวรรณนิสา ราตรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๕๒

เด็กชายวัชระ ศิรินู
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๕๓

เด็กหญิงวิภาวี เฉลิมพล
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๕๔

เด็กหญิงวิยะดา จรพิษ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๕๕

เด็กหญิงศลิษา ทับทิม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา สุรินทร์บูรณ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๕๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ แพนดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๕๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ ชัยโชติ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๕๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ โกรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๖๐

เด็กชายองอาจ ตรีสกุลวงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๖๑

เด็กชายอนุกิตต์ ขวัญอ่อน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๖๒

เด็กชายอาเนช แสนหาญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๖๓

เด็กหญิงบัณฑิตา นาลอย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๖๔

เด็กชายพงค์ศิริ สุขสกล
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๖๕

เด็กชายณัฐพงษ์ พงษ์เจริญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๖๖

เด็กหญิงปุญญิศา อิมเอม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๖๗

เด็กหญิงพรชนก สอนรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๖๘

เด็กชายยืนยง แก้วกูล
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๖๙

เด็กชายวาทิน คำสุมาลี
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๗๐

เด็กหญิงสุพรรษา ภูมสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๗๑

เด็กชายวงศพัทธ์ บุติมาลย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๗๒

เด็กชายภัทรดนัย เมฆฉาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๗๓

นายสราวุธ สุธา
๒๒/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๗๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสนมณี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๗๕

เด็กหญิงฐิติพร พรมะชุม
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๗๖

เด็กหญิงณัฐพร กำเนิด
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๗๗

เด็กหญิงธนภรณ์ อาจศิลา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๗๘

เด็กชายธันวา วังคีรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๗๙

เด็กชายธีรภัทร สิทธิทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๘๐

เด็กชายปยะราช มีศิลป
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๘๑

เด็กหญิงวริษฐา สาคะยัง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๘๒

เด็กชายสหสฤทธิ

์

จันทจร
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๘๓

เด็กชายสุริยา ประธาน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๘๔

เด็กชายขจิต ประธาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๘๕

เด็กชายธนพร บุตรทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ ภาสดา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๘๗

เด็กชายธนาดุล สกุลรักษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๘๘

เด็กชายนวพล วุฒิยา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๘๙

เด็กหญิงพรวิภา บุญครอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๙๐

เด็กชายพันธุ์รัมย์ ทองทิว
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๙๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ ชุนกล้า
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๙๒

เด็กชายศักรินทร์ บุญเจริญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๙๓

เด็กชายศุภณัฐ จันทจร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๙๔

เด็กชายสันติธรรม พัดเพ็ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๙๕

เด็กหญิงสุมาลี ฉิมงาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๙๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จิตวิชา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๙๗

เด็กชายอลงกรณ์ ทองมูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๙๘

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ผุยห้วน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๒๙๙

เด็กหญิงไพลิน สุขจิต
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๐๐

เด็กหญิงไอย์ลดา ฤทธิกระโทก

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๐๑

เด็กหญิงกมลวรรณ วอนรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๐๒

เด็กชายกฤตเมต โกยสำราญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๐๓

เด็กหญิงจันจิรา วรรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๐๔

เด็กชายชวัล ลิวกลาง

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๙ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๐๕

เด็กชายปะทะมะ มีศิลป
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๐๖

เด็กหญิงพรพิมล ภูชะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๐๗

เด็กชายวีระพงษ์ จงใจงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๐๘

เด็กชายศักรินทร์ ติงนางรอง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๐๙

เด็กหญิงศิริกัญญา จีนโน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๑๐

เด็กหญิงสำเนียง ยิมทองหลาง

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๑๑

เด็กชายสุขทา จันดาดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๑๒

เด็กชายสุธิมนต์ สงวนแบบ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๑๓

เด็กหญิงสุภากร วรรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๑๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญล้อม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๑๕

เด็กชายอนุชา นามสอน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๑๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา ประตังพะลัง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๑๗

เด็กหญิงชลธิชา อาวุธพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๑๘

เด็กหญิงณภัทร จาบวิหค
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๑๙

เด็กชายทศสุพล วงค์เจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๒๐

เด็กหญิงปาริฉัตร สรายทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๒๑

เด็กชายพนม เทียมกระโทก
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๒๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ วงค์อรัญ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ปานทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๒๔

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ พรมทองพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๒๕

เด็กชายภานุพงศ์ บุญคุ้ม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๒๖

เด็กหญิงวิปศยา อยู่รัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๒๗

เด็กชายศิรภัทร บุญกองชาติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๒๘

เด็กชายสถาพร ทองมา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๒๙

เด็กหญิงอรปรียา เรือนแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๓๐

เด็กหญิงเบญญาภา อำบุญมา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๓๑

เด็กหญิงจิรประภา เสาศิลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๓๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ขันติรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๓๓

เด็กชายชญานนท์ สุขเหลือง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๓๔

เด็กหญิงชุติมา หาญวารี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๓๕

เด็กชายธันยบูรณ์ พุทเกศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๓๖

เด็กหญิงปณิดา ยินรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๓๗

เด็กชายปรมินทร์ นาคะโนทด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๓๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ นุ่มนวลศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๓๙

เด็กหญิงปาลิตา ดาทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๐ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๔๐

เด็กหญิงพรชิตา สุทินรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๔๑

เด็กชายภูบดินทร์ เจริญทรัพย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๔๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ปราบภัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๔๓

เด็กหญิงวรรณี สืบเพ็ง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๔๔

เด็กหญิงวริศรา กลินสด

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๔๕

เด็กหญิงศศิวิมล ทาโสม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๔๖

เด็กหญิงอรอุมา อาวุธพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๔๗

เด็กชายออมทรัพย์ พานิชย์ศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๔๘

เด็กชายเตชิต เทียมกระโทก
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๔๙

เด็กชายกฤษดา ดาทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๕๐

เด็กชายจักริน พลแหง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๕๑

เด็กหญิงจันทร์ธรา คงสืบ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๕๒

เด็กหญิงชนัญธิดา เจียมสกุล
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๕๓

เด็กหญิงญาณิศา ประโมณกัง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๕๔

เด็กหญิงธนกร แก้วตระกูล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๕๕

เด็กชายธันวาธเนศ จันตึก
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๕๖

เด็กหญิงปาริชาต ภาษี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๕๗

เด็กชายยุทธนา กล้าหาญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๕๘

เด็กชายวชิรวิทย์ กานดารักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๕๙

เด็กชายวสันต์ สีดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๖๐

เด็กชายวัชรพงษ์ สมานมิตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๖๑

เด็กชายวัชระ ประสงค์ทรัพย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๖๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ชานโชดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๖๓

เด็กหญิงวีรยา มาดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๖๔

เด็กชายศักดา เบ็ญณรงค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๖๕

เด็กชายศิขรินทร์ อันศึกษา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๖๖

เด็กชายศุกร์พกิจ สัตรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๖๗

เด็กหญิงสุนิสา กำพุธเชือ

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๖๘

เด็กชายอาทิตย์ ปกกระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๖๙

เด็กชายเขษมศักดิ

์

ช่างเกวียน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๗๐

เด็กหญิงกฤติญา สงนอก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๗๑

เด็กชายกฤษดา มีทรัพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๗๒

เด็กหญิงจิราวรรณ เชิดรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๗๓

เด็กหญิงชาลีณี ชืนเมือง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๗๔

เด็กชายชินวัตร จำปาทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๑ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๔๓๗๕

เด็กชายทรงฤทธิ

์

เวินกระโทก
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๗๖

เด็กชายพลพล คงชูดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๗๗

เด็กชายพีรพล มะโน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๗๘

เด็กชายรักชาติ ทองรักชาติ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๗๙

เด็กชายวรเชษฐ์ คุณวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๘๐

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

จูกูล
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๘๑

เด็กชายเด่นดนัย พรมวารี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๘๒

เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์ ใจกล้า
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๘๓

เด็กหญิงฑูลิกา สถานเถือน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๘๔

เด็กชายวิภาส พินิจรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๘๕

เด็กชายวิศรุต ศรประสิทธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๘๖

เด็กชายเริงชัย ศิริสวัสดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๘๗

เด็กชายเสถียร บังเอิญดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๘๘

นางสาวนิสญาภรณ์ มนัสศิลา ๓/๕/๒๕๓๑
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๘๙

นายพงค์ศักดิ

์

เพ็ชรเลิศ
๑๖/๔/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๙๐

เด็กหญิงกาญจนา มุ่งดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๙๑

เด็กชายกิดติศักดิ

์

แพงวิเศษ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๙๒

เด็กชายกิตติพงศ์ กล้าหาญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๙๓

เด็กชายกิติคุณ ศุภเกษ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๙๔

เด็กชายจิรพัฒน์ รอบจังหวัด
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๙๕

เด็กชายชยพล ชายวิริยางกูร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๙๖

เด็กชายชวนากร แสงสุริยา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๙๗

เด็กหญิงฐิติยา ทัพผา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๙๘

เด็กชายณัฐภูมิ วรรณบล
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๓๙๙

เด็กหญิงณัฐรินีย์ ภูวงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๐๐

เด็กชายทศพร ทนหงษา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๐๑

เด็กชายธงไชย บุตรวิชา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๐๒

เด็กชายธนกร อิสโร
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๐๓

เด็กหญิงธนภรณ์ ไชยสัตย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๐๔

เด็กชายธนากรณ์ เสาประโคน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๐๕

เด็กหญิงนิจรดา จิรังดา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๐๖

เด็กชายปฐมพร แก้วพระเนาว์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๐๗

เด็กหญิงปริตา โสภื
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๐๘

เด็กหญิงปริยาพรรณ จันทร์งาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๐๙

เด็กหญิงปทมา เรียนพิมพ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๑๐

เด็กหญิงพรรณิภา ลิมปา

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๑๑

เด็กชายพสุธร วณิชชากร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๑๒

เด็กหญิงพัชราพร ลุนสำโรง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๑๓

เด็กหญิงวรรณษา ขวัญมงคล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๑๔

เด็กหญิงวรัญญา กองต๊ะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๑๕

เด็กหญิงวิมล จิบจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๑๖

เด็กหญิงวิลาสินี มุ่งดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๑๗

เด็กชายศตวรรษ จันทรกูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๑๘

เด็กหญิงสายสุณี ตลาดเงิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา ชาชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๒๐

เด็กหญิงสุนิสา สุขกูล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๒๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คำมี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๒๒

เด็กชายอดิศร โพธิไพจิตร

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๒๓

เด็กชายเฉลิมชัย ช้อยกลาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๒๔

เด็กหญิงเบญจธิดา ช้อยกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๒๕

เด็กหญิงเบญจมาภร ทะนีหงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๒๖

เด็กชายเอกรินทร์ พงษ์ไทย
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๒๗

เด็กชายแทนบุญ สมสา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๒๘

เด็กหญิงโยษิตา บุญเขือง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๒๙

เด็กชายไพรัตน์ สุขานาลำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๓๐

เด็กหญิงกัลยา สุวรรณรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๓๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภาแจดำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๓๒

เด็กชายคฑาวิท หลักบุญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๓๓

เด็กหญิงจันจิรา ตาทิพย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๓๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ โฉมงาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๓๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ใจกล้า
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๓๖

เด็กหญิงณัฐริดา พิกุลทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๓๗

เด็กหญิงทิวาภรณ์ ธรรมธุระ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๓๘

เด็กชายนนทกานต์ มาตย์นอก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๓๙

เด็กหญิงนภสร ยอดนครจง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๔๐

เด็กชายนราธิป กองพิมพ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๔๑

เด็กหญิงนันทิดา สมานพงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๔๒

เด็กชายพิเชษฐ์ นักรบ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๔๓

เด็กชายภัทรกร สร้อยมะลุน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๔๔

เด็กชายภาคิน แสนกล้า
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๓ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๔๕

เด็กหญิงรัชติกานต์ เทือกสา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๔๖

เด็กชายวรวุฒิ ไกรษร
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๔๗

เด็กหญิงวิภาวดี คำไทย
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๔๘

เด็กชายศรราม เจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๔๙

เด็กหญิงศุภิสรา น้อยบุตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๕๐

เด็กชายสกล มีสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๕๑

เด็กหญิงสมหญิง สนกระโทก
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๕๒

เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีแสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๕๓

เด็กหญิงสุพัตรา กองเงินนอก
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๕๔

เด็กชายอติชาติ เตชะแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๕๕

เด็กหญิงอรวรรณ ปนะกาพัง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๕๖

เด็กชายอิฐสรา แคไธสงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๕๗

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ชาวาป
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๕๘

เด็กชายเชษฐาวุฒิ ประเสริฐศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๕๙
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

คำมา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๖๐

เด็กหญิงเบญญาภา รุ่งเรือง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๖๑

เด็กชายจตุพร มีสุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๖๒

เด็กชายณัฐพล สุโภชน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๖๓

เด็กชายภัทรพงค์ ส่งเสริม
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๖๔

เด็กหญิงมิรา พังน้อย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๖๕

เด็กชายอภิชาติ บุญศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๖๖

เด็กชายเจตริน ขันอาสา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๖๗

เด็กหญิงดวงฤทัย ยศจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๖๘

เด็กชายทรงวุฒิ รอบจังหวัด

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๖๙

เด็กชายประชา ศรีสืบมา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๗๐

เด็กชายปญญากร ปตลาคะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๗๑

นางสาวจริยา ราชโทศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ทรัพย์อุดม
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๗๓

เด็กชายนัทธพงศ์ หรบรรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๗๔

เด็กชายวุฒิชัย ไกรษร
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๗๕

เด็กหญิงศศิวิมล พงษ์พันธุ์นา
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๗๖

เด็กชายเอกราช จำซุย
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๗๗

เด็กชายชะฎายุ พิศนอก
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๗๘

เด็กชายธนากร ศรีดาวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๗๙

เด็กหญิงนกพร วงค์อำมาตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๘๐

เด็กหญิงบุณยานุช ชนพิมาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๘๑

เด็กชายพงษ์พัฒน์ สงละเอียด
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๘๒

เด็กชายสมยศ กองอาสา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา แพงไธสงค์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๘๔

เด็กหญิงสุกานดา ดีมาก
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๘๕

เด็กชายอนันดา จันทร์กลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๘๖

เด็กหญิงอรทัย แพงพรมมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๘๗

เด็กหญิงกรรธิมา หนองนา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๘๘

เด็กหญิงณัฐณิชา สิงห์นาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๘๙

เด็กหญิงดุจดาว หมู่ดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๙๐

เด็กชายพศิน คำมี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๙๑

เด็กชายภูวดล กีบขุนทด
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๙๒

เด็กหญิงวนัสนันท์ รัทธิวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๙๓

เด็กหญิงวรัญญา พรรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๙๔

เด็กหญิงศกุลตลา ภักดีทา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๙๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อินทะวงศ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๙๖

เด็กชายอายุทธ สุดรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๙๗

เด็กชายเอกพงษ์ เหนือเสนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๙๘

เด็กชายเอกรินทร์ นาแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๔๙๙

เด็กชายปกรณ์ บัวดิษ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๐๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ แสนกล้า
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๐๑

เด็กชายนราดล บุญบาล
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๐๒

เด็กชายพงษ์พันธ์ ละครพล
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๐๓

เด็กชายรัฐนันท์ วัฒโน
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๐๔

เด็กชายชนพล สินสุพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๐๕

นายณันฑวัฒน์ กิรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๐๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ รักษาสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๐๗

เด็กชายสุชาติ เศษสุวรรณ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๐๘

นายสมศักดิ

์

แสวง
๒๒/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๐๙

นางจุฬารัตน์ พันธ์ไทย
๒๗/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๑๐

นายปรีชา มังมี

่

๓๑/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๑๑

นางสาวปาลิกา แสนเมือง
๐๔/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๑๒

นางสาวพรทิวา แสวง
๒๓/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๑๓

นางพรพรรณ เข็มจีน
๐๕/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๑๔

นางภัทร์ชนก เลียมนางรอง

่

๒๙/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๑๕

นางสมบูรณ์ ปวิสาร
๑๕/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๑๖

นางสาวอำนวย ขำเอนก
๑๐/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๑๗

เด็กหญิงกชกร บำรุงเกาะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๑๘

เด็กหญิงจันทรกานต์ สุดรักทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เสาวพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๒๐

เด็กชายรัตนะ หวังช่วยกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๒๑

เด็กหญิงวริศญา อุตรักษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๒๒

เด็กชายอนุรักษ์ ศรีจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วรธรรม
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๒๔

เด็กหญิงกุลนิภา วงค์ทอง
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๒๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สือขุนทด
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๒๖

เด็กชายธีรพัฒน์ หลักโคตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๒๗

เด็กหญิงศิริญากรณ์ มงคลพิลา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๒๘

เด็กชายสนธยา คันดุไล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๒๙

เด็กหญิงสไบแพร พิมพ์ประจบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๓๐

เด็กชายเจษฎา มหานาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๓๑

เด็กหญิงโชติกา ปนทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๓๒

เด็กหญิงกฤติมา สีมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๓๓

เด็กหญิงชลธิชา บุญยัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๓๔

เด็กชายธีวรัตน์ ศาสตร์พงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๓๕

เด็กชายพีรวัส ทองคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๓๖

เด็กชายวิรชัย ศาสตร์พงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๓๗

เด็กหญิงศรุตา พัดดำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๓๘

เด็กชายกิตติวัฒน์ ดีมาก
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๓๙

เด็กชายนวพล เรืองสันเทียะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๔๐

เด็กชายวัชรพงษ์ บุญเอีย
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๔๑

เด็กชายวุฒิกรณ์ ใจงามดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๔๒

เด็กชายสุรวิชญ์ คำสุมาลี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๔๓

เด็กชายไกรวิน โพธิศรีทอง

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๔๔

เด็กหญิงกัญจนพร วิเชียรทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๔๕

เด็กหญิงกานจ์พิชชา บุญเบ้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๔๖

เด็กหญิงจิดาภา ปะโพชะนัง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๔๗

เด็กหญิงจิรัชยา ทัดแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๔๘

เด็กหญิงชนมน ฤกษ์รุจิพิมล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๔๙

เด็กชายฐานฑัต บุตรนอก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๕๐

เด็กหญิงณฐกร บุญดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๕๑

เด็กหญิงณัฐธิชา ไวกระโทก
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๕๒

เด็กชายณัฐวัตร ตาทู
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๕๓

เด็กหญิงตติยา กล่อมกามิฬ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๕๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

ตีนแท่น
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๕๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา แก้ววิเศษ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๕๖

เด็กชายธนกฤต สุวรรณหงษ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๕๗

เด็กชายธนนันท์ อนุพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๕๘

เด็กชายธนาดุล เข็มรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๕๙

เด็กชายธรรมจักร แท่นศิลา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๖๐

เด็กหญิงธัญสินี ราชสาร
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๖๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ แพงคำตา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๖๒

เด็กหญิงธิดาพร หลงศรีภูมิ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๖๓

เด็กชายธีรภัทร บุบผามะตะนัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๖๔

เด็กหญิงนรินธร พงษาเทศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๖๕

เด็กชายนัฐวุฒิ กว้างกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๖๖

เด็กหญิงนาตาลี พงษ์สว่าง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๖๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ คำพลงาม
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๖๘

เด็กชายปรินิทัศน์ แก้ววิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๖๙

เด็กหญิงปวีณา ปดตาละโพธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๗๐

เด็กชายปาณวัฒน์ ปลัดกอง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๗๑

เด็กหญิงปาณิศา วันสูงเนิน
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๗๒

เด็กหญิงพรรภษา พันชาติ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๗๓

เด็กชายพัชรพล ธาตะนะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๗๔

เด็กชายพิชญปกรณ์ สุขแสวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๗๕

เด็กชายพิชญะพล ลุนพรม
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิงห์สนัน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๗๗

เด็กชายพีรพงษ์ แร่กระสินธุ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๗๘

เด็กหญิงภัทรธิดา วิเศษวิสัย
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๗๙

เด็กชายภานุวัฒน์ รงค์ทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๘๐

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ คุ้มแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๘๑

เด็กชายมีนารักษ์ ทศหล้า
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๘๒

เด็กหญิงรัชนีกร มิสา
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๘๓

เด็กหญิงรัญชิดา เข็มศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๘๔

เด็กชายรัฐภูมิ พงษ์พันนา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๘๕

เด็กชายวงศธร ศรีจุมพลมา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๘๖

เด็กชายวัชรอัมรินทร์ มิถี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๘๗

เด็กชายวัทธิกร สามนคร
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๘๘

เด็กชายศรายุทธ บอนสันเทียะ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๘๙

เด็กชายศิครินทร์ จันทร์ซ้าย
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๙๐

เด็กชายสายชล วังคลอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๙๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ อินทร์นอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๙๒

เด็กหญิงสุวนันท์ หิรัญวิทย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๙๓

เด็กหญิงอตินุช สมานชัย
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๙๔

เด็กหญิงอทิตยา ปลังกลาง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จอดนอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๙๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แซ่ลี

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๙๗

เด็กชายอรรถพล แก้ววิเศษ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๙๘

เด็กหญิงอินทิรา บุญเผย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๕๙๙

เด็กชายเจนนิพัทธ์ ทองทับ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๐๐

เด็กหญิงเบญญาภา พิมมาลี
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๐๑

เด็กหญิงเพชรลดา บุญดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๐๒

เด็กหญิงเพ็ญธารพร แสงสุด
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๐๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นานาวัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๐๔

เด็กชายกรวิชญ์ สุทธิธรรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๐๕

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ หมึกสันเทียะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๐๖

เด็กชายกัญจน์ เทพหนู
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๐๗

เด็กหญิงกัลยกร สารโท
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๐๘

เด็กชายก้องภพ เทินสระเกษ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๐๙

เด็กหญิงจารุกัญญ์ ชาวละหาร
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๑๐

เด็กชายจิรพันธ์ ประทุมวิง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๑๑

เด็กชายชัยยุทธ ชมเชย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๑๒

เด็กชายชินรัตน์ มีชาญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๑๓

เด็กหญิงฎรินรัตน์ จันมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๑๔

เด็กชายดนัย อวดกล้า
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๑๕

เด็กชายธนกร สังสุดชา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ จันทะรส
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๑๗

เด็กหญิงธนัญชนก ธรรมธร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๑๘

เด็กชายธนโชติ แก้วเกิด
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๑๙

เด็กชายธรรมรัตน์ โรจน์สนธิกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๒๐

เด็กหญิงธิตยา โนมขุนทด
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๒๑

เด็กหญิงธีรนาฎ ตุนก
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๒๒

เด็กชายธีรภัทร เจิงรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๒๓

เด็กชายนพนนท์ เพชรวงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๒๔

เด็กชายนราวิชญ์ ตรีเมฆ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๒๕

เด็กหญิงนัฐธิดา ถาดครบุรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๒๖

เด็กหญิงนันทพร พิมพ์โคตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๒๗

เด็กหญิงนุภาวลักษณ์
แจ้งกลาง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๒๘

เด็กชายปฏิภาณวัฒน์
ชาชำนาญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๒๙

เด็กหญิงปทิตตา แก้วประเสริฐ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๓๐

เด็กหญิงปนัดดา ชุ่มหมืนไวย

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๓๑

เด็กหญิงปทมา ตีบกระโทก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๓๒

เด็กชายปติชน วิริโยฬาร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๓๓

เด็กหญิงพัชราภา ดีมาก
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๓๔

เด็กหญิงพัชรี กรอบกระจก
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๓๕

เด็กหญิงพัชรี ยังเจริญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๓๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนิกา ศิริมนตรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๓๗

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ปายนอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๓๘

เด็กชายภัทรดนัย เลพล
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๓๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ภูมูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๔๐

เด็กชายภูริวนาท สุเสนา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๔๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ นิลประพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๔๒

เด็กชายรณรต ชมพูวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๔๓

เด็กหญิงรัชฎาพร เหล่าสมบัติ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๔๔

เด็กชายรัชภูมิ โยงทองหลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๔๕

เด็กหญิงวิภาวดี พรมนอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๔๖

เด็กชายวิวิธวินท์ แสนเจ๊ก
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๔๗

เด็กชายศรัณู แพทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๔๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ปกการะโถ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๔๙

เด็กหญิงศิริญาธร บุตรละคร
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๕๐

เด็กหญิงสิตา พลดงนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๕๑

เด็กชายสิทธิพร พิศพล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๕๒

เด็กหญิงสุจิรา สงวนรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๕๓

เด็กหญิงสุชาวดี ผลผาเลิศ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๕๔

เด็กหญิงหิรัญญิการ์ เสมาทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๕๕

เด็กชายอณิรุจ เครือบคนโท
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๕๖

เด็กชายอนุชา จำปามูล
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๕๗

เด็กชายอภิชาติ วะเรียนไธสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๕๘

เด็กหญิงอรุณี นุเคาะกัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๕๙

เด็กหญิงอัจฉรีย์ พรหมทำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๖๐

เด็กชายอัฑฒกร พิมลี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๖๑

เด็กหญิงเขมิกา สุทธิธรรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๖๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สอนศิริ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๖๓

เด็กชายไทธนา วาทะสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๖๔

เด็กหญิงไปรยา ฟกเขียว
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๖๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ประทุมอ่อน
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๖๖

เด็กชายกฤษฎา ทิพย์รม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โสมคำภา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๖๘

เด็กหญิงกุลณัฐ พันศิลา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๖๙

เด็กหญิงขนิษฐา ทวีพวก
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๗๐

เด็กหญิงจณิสตา พงษ์วิสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๗๑

เด็กหญิงชาลิสา ศรีประสิทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๗๒

เด็กหญิงณัฐนิชา กุหลาบ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๗๓

เด็กชายณัฐวัฒน์
รุ่งเจริญโชติวัฒน์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๗๔

เด็กหญิงณัฐสุดา มุ่งเขตกลาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๗๕

เด็กชายดนุนัย พรยา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๗๖

เด็กหญิงดารินทร์ สมฤทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๗๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีเสวก
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๗๘

เด็กหญิงทักษพร เข็มรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๗๙

เด็กชายธนกร แก้วประโคน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๘๐

เด็กชายธนะชัย คำพิมูล
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๘๑

เด็กชายธีรชาติ ทิพย์ลม
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๘๒

เด็กชายนราธร ตรีเมฆ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๘๓

เด็กชายนวพล แขนรัมย์
๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๘๔

เด็กหญิงนาริณี เวลุวนาธร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๘๕

เด็กชายบุญภพ บุญสอน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๘๖

เด็กชายปรเมศร์ เอียงแสนเมือง

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๘๗

เด็กหญิงปวรรัตน์ ศรีคลัง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๘๘

เด็กชายพงศธร สุทธิธรรม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๘๙

เด็กหญิงพรธนัช ลักขษร
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๙๐

เด็กชายพรพศกรณ์ สำราญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๙๑

เด็กหญิงลดานุช วิชาเกวียน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๙๒

เด็กหญิงลลิตา เสวตวงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๙๓

เด็กชายวัชรพล รัตนาทีวัตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๙๔

เด็กหญิงวันวิสา ตรีพิมาย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๙๕

เด็กชายศรัณยภัทร คำมี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๙๖

เด็กชายศักดิศิริ

์

ชัยพล
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๙๗

เด็กหญิงศิรินทิพย์ เจียกกระโทก
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๙๘

เด็กหญิงศิวพร ช่างทำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๖๙๙
เด็กหญิงสมปรารถนา

อะสุรินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๐๐

เด็กหญิงสุนันทา หาลี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๐๑

เด็กหญิงสุภาวดี ทองชุมแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๐๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

สามปรุ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๐๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ชินโคตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๐๔

เด็กชายอรรถชัย เยียมไธสง

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๐๕

เด็กหญิงอรวรรณ อุนะพำนัก
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๐๖

เด็กชายอัฑฒกานต์ อาญาเมือง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๐๗

เด็กหญิงอารียา วันทะมาศ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๐๘

เด็กชายอินทนนท์ ด่วนทับรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๐๙

เด็กหญิงเจนจิรา ดอนชัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๑๐

เด็กชายเจษฎา มาหมืนไวย์

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๑๑

เด็กชายเดชาวัต ภณนิชากร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๑๒

เด็กหญิงไปรยา เอียงแสนเมือง

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๑๓

นางคำแสง เกตุหนองโพธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๐๐
โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๑๔

นางจันดา สมฤทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๔๙๑

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๑๕

นางนวลจันทร์ ไพบูลย์
๐๑/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๑๖

นางสาวนวลฉวี อุดมญาติ
๒๗/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๑๗

นางบังอร ปุริมายะตา
๐๑/๐๑/๒๔๙๔

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๑๘

นางประไพ สายสูงเนิน
๐๕/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๑๙

นางพร พันชนะ
๐๒/๐๓/๒๔๙๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๒๐

นางพุด พิมลี
๑๙/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๒๑

นางมาลา เบิกบาน
๐๔/๑๐/๒๔๙๓

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๒๒

นางมิตร ล้านภูเขียว

๑๒/๑๒/๒๔๙๒

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๒๓

นางรำไพ บุระคร
๐๒/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๒๔

นางละมุล ศรีพลกรัง
๒๙/๑๐/๒๔๙๖

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๑ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๒๕

นางลัชดาพร สมฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๒๖

นางลำไย
แพทย์เมืองจันทร์

๑๙/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๒๗

นางลุน นกไธสง
๑๐/๐๖/๒๔๘๖

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๒๘

นางสมจิตร ประจวบกลาง
๑๕/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๒๙

นางสูน หนูละหาน
๐๑/๐๑/๒๔๙๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๓๐

นางหมุ่ย พวงจำปา
๐๔/๐๑/๒๔๘๖

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๓๑

นางอวยพร ทำทอง
๐๙/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๓๒

นางอ่อน เทียบท้าว
๐๑/๐๔/๒๔๙๓

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๓๓

นางอ่อนจันทร์ โพธิเงิน

์

๒๔/๑๐/๒๔๘๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๓๔

นางอ่อนสา อุประทา
๐๗/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๓๕

นางเกียงลม ภูลับ
๐๕/๐๙/๒๕๐๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๓๖

นางเตียง บุบผามะจะนัง
๒๖/๐๓/๒๔๙๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๓๗

นางเลียม

่

บุญยิง

่

๑/๐๑/๒๔๙๖
โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๓๘

นางสาวไพลิน บุบผามะจะนัง
๑๐/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๓๙

เด็กหญิงจิตรลดา นามโคตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๔๐

เด็กหญิงจิตรลดา บุตรทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๔๑

เด็กชายชนาธิป นาเมืองรักษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๔๒

เด็กชายตะวัน ผลเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๔๓

เด็กชายนลธวัฒน์ อบอุ่น
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๔๔

เด็กชายนันทยศ เดชขันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๔๕

เด็กหญิงนิตยา สุริด
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๔๖

เด็กชายปฎิพล ขันทะนา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๔๗

เด็กชายปภังกร บุตรทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๔๘

เด็กหญิงปรารถนา ไตรพรม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๔๙

เด็กหญิงยุวดี ศาลาแดง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๕๐

เด็กชายวงศพัทธ์ สารโชติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๕๑

เด็กชายวิชชุกร บุตรทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๕๒

เด็กหญิงศิรประภา สินสุพรรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๕๓

เด็กหญิงสุภาพร ไพรเถือน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๕๔

เด็กหญิงอรสา โกเมน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๕๕

เด็กชายอำนาจ โพธินำเทียง

์ ่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๕๖

เด็กชายเขตต์ ทาคำสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๕๗

เด็กหญิงเนตรนภา ฉิมจารย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๕๘

เด็กชายเสกสรรค์ มุ่งเขตต์กลาง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๕๙

เด็กชายธิเบศร์ ห้าพุทรา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๒ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๖๐

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เพชรนอก
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๖๑

เด็กชายธนชล บุญทูล
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๖๒

เด็กหญิงนนธิชา ห้าพุดซา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๖๓

เด็กหญิงนันธิดา อบอุ่น
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๖๔

เด็กหญิงดลนภา โพนคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๖๕

เด็กหญิงปณิตา บุญทูน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๖๖

เด็กชายศรัณย์ ครจอหอ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๖๗

เด็กชายศักตินันท์ จันทร์ประโคน

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๖๘

เด็กชายสราวุฒิ สมงาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๖๙

เด็กหญิงสุภัคตรา นามโคตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๗๐

เด็กชายเอกรัตน์ การะเกศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๗๑

เด็กชายทินกร มุ่งหม่าน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๗๒

เด็กหญิงนวนันท์ ตุงกระโทก
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๗๓

เด็กหญิงปราริชาติ สุทธิศิลป
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๗๔

เด็กชายปยนันท์ ดำนอก
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๗๕

เด็กชายพศวีร์ ผูกสมบัติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๗๖

เด็กชายพิทักษ์พล ดียิง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๗๗

เด็กชายรัตนพล ถะเกิงผล
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๗๘

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ สุโพพัฒ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๗๙

เด็กชายสุวิพัฒน์ ขอภักดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๘๐

เด็กชายอภิรักษ์ ดียิง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๘๑

เด็กหญิงอังศุมาลิน พรมพักตร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๘๒

เด็กหญิงเปมิกา สุทธิศิลป
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๘๓

เด็กชายจิรวัฒน์ แก่นจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๘๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ สาจะโปะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๘๕

เด็กหญิงชลธิชา พรมมา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๘๖

เด็กชายณัฐพล สินสุพรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๘๗

เด็กชายพชรพล ช้อนสมัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๘๘

เด็กชายพัชรพล ฉิมจารย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๘๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ตุงกระโทก
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๙๐

เด็กหญิงมลฤดี มุ่งหม่าน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๙๑

เด็กชายวัชรกิติ ช่างกลึง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๙๒

เด็กชายอนันทเศรษฐ์ พระดา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๙๓

เด็กชายอภิวัฒน์ สุขเดช
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๙๔

เด็กชายเด่นดนัย แย้มศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๙๕

เด็กหญิงตรีรักษ์ โนนพิมาย
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๙๖

เด็กชายธีระเทพ สุทธสิน
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๙๗

เด็กชายภานุวัฒน์ วงค์คำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๙๘

เด็กชายวัชรินทร์ บุญคาน
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๗๙๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วุทธิยาสาร
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๐๐

เด็กชายอภินันธ์ ฉิมจารย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๐๑

เด็กชายอรรถนนท์ แผ่นทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๐๒

เด็กหญิงอาทิตยา ทองดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๐๓

เด็กหญิงอาภัชชา กันทำมา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๐๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฉิมจารย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๐๕

เด็กชายเอราวัณ อ่อนน้อม
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๐๖

เด็กชายธีรพงษ์ โฉมงาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๐๗

นางจริยา การเกษ
๓๐/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๐๘

นางธราวรินทร์
นพเดชนันทพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๐๙

นางสาวนพมาศ เถลิงสิทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๑๐

นางสาวบุษบง โฉมงาม
๑๖/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๑๑

นางอรทัย แก้วเกิด
๒๓/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๑๒

เด็กชายกฤษณ พันธุ์มหา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๑๓

เด็กชายกฤษณะ เสนนอก
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๑๔

เด็กหญิงกาญจนา ปรูกระโทก
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๑๕

เด็กหญิงจันทิมา โฉมงาม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๑๖

เด็กหญิงจิราวรรณ มุ่งพันธ์กลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๑๗

เด็กชายชนะเสรี มุ่งสูงเนิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๑๘

เด็กชายชัชฎากรณ์ อาจวิชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๑๙

เด็กชายณัฐพล สมอคร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๒๐

เด็กชายณัฐพล เย็นสกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๒๑

เด็กชายณัฐพล แสงผ่อง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๒๒

เด็กชายธนบัตร มาตรบรรเทา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๒๓

เด็กชายธนวัต ปกระโทก
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๒๔

เด็กหญิงธิดาพร พิมสาร
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๒๕

เด็กชายปณณทัต อ่อนวิมล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๒๖

เด็กหญิงพรกนก สิงห์สุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๒๗

เด็กหญิงพัชรพร น้อยวังคลัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๒๘

เด็กชายภานุวัฒน์ สุวรรณเพชร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๒๙

เด็กหญิงวรรณนภา บุตรดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๓๐

เด็กหญิงวรรษมณ บัวบานงาม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๓๑

เด็กหญิงศศิธร บุญสวัสดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๓๒

เด็กชายสันติภาพ พยัคมะเริง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๓๓

เด็กหญิงอัญมณี ขุมทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๓๔

เด็กชายอาชิละ เจริญดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๓๕

เด็กชายเกษมศักดิ

์

ถมเมืองปก
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๓๖

เด็กหญิงเทวิกา บัวบานงาม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๓๗

เด็กชายเอกภพ การะวิโก
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๓๘

เด็กชายไกรลาศ กาญจนะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๓๙

เด็กหญิงกฤษณา พูลมี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๔๐

เด็กหญิงจิตรานุช เนืองจำนงค์

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๔๑

เด็กหญิงจิรานันท์ บุญครอบ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๔๒

เด็กชายชญานนท์ ภาระเวช
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๔๓

เด็กชายชานนท์ อบอุ่น
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๔๔

เด็กหญิงฐานิตา พรหล่อ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ โฉมงาม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๔๖

เด็กชายตะวัน ตะเคียน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๔๗

เด็กหญิงทิพาพรรณ
แพทย์เมืองจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๔๘

เด็กชายธันวา กรังพานิช

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๔๙

เด็กชายธีรวุฒิ วิชัยเกตุ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๕๐

เด็กชายนนทพัทธ์ แก้วกันหา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๕๑

เด็กชายนพชัย ดีนาน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๕๒

เด็กหญิงนันทิชา บุญทูล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๕๓

เด็กชายปยวัฒน์ หวันธรรมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๕๔

เด็กชายพรสุพัฒน์ อินเหลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๕๕

เด็กหญิงพัชรี ฉิมงาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๕๖

เด็กชายวิชาชัย สิมลี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๕๗

เด็กหญิงศิภากร จันทร์หอม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๕๘

เด็กหญิงสาวินี อุ่นใจ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๕๙

เด็กชายสิทธิชัย มุ่งแฝงกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๖๐

เด็กหญิงสุกัลญาณี ทิพวรรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๖๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ สวนทิพย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๖๒

เด็กชายหยดฝน นามโคตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๖๓

เด็กหญิงอรปรียา สิมลี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๖๔

เด็กชายอรรฆพร วุฒิยา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๕ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๖๕

เด็กหญิงอรอุมา ทองบรรจง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๖๖

เด็กชายเขมทัต ปรูกระโทก
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๖๗

เด็กชายเจษฎากร เพชรวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๖๘

เด็กชายชฎายุ สินสุพรรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๖๙

เด็กชายชนะพงศ์ วังพิมูล
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๗๐

เด็กหญิงทรรศนีย์ ฉิมจารย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๗๑

เด็กชายพงศภรณ์ สวนทิพย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๗๒

เด็กหญิงภูริน สิงห์ทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๗๓

เด็กชายวรวิทย์ แซ่โฟง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๗๔

เด็กชายสรวิชญ์ สระแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๗๕

เด็กชายเจษฎา นามนุ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๗๖

เด็กชายกตัญู สุทธศิลป
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๗๗

เด็กหญิงจินดารัตน์ บุตตะมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๗๘

เด็กชายปฏิวัติ การะเกศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๗๙

เด็กหญิงปริดา ศิริรวง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๘๐

เด็กชายปญญา พานพินิจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๘๑

เด็กชายวีรชัย มีพร
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๘๒

เด็กชายสุรัตน์ บุญประกอบ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๘๓

เด็กชายอรรถพงษ์
แพทย์เมืองจันทร์ ๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๘๔

เด็กชายกัณกฤต โฮนกระโทก
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๘๕

เด็กหญิงกันธิชา หาญนิยม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๘๖

เด็กชายกานต์นภัส หวังสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๘๗

เด็กชายกิตติ แก้วละมุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๘๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ พรมธิดา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๘๙

เด็กชายฉัตรชัย ชัยณรงค์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๙๐

เด็กหญิงณัฐสุดา เกตุทองมา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๙๑

เด็กชายดำรงศักดิ

์

สินกระสัง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๙๒

เด็กหญิงธุวพร พลอยกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๙๓

เด็กหญิงนิภาพร กุลศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๙๔

เด็กชายปพนพัทธ์ ภู่เทศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๙๕

เด็กชายพิทักษ์พล กรมกระโทก

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๙๖

เด็กหญิงมีระดา มวยดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๙๗

เด็กชายยุติ เพราะสินทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๙๘

เด็กหญิงรัชนีกร ทานกระโทก
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๘๙๙

เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์ขาว
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๖ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๔๙๐๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา แก่นสาร
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๐๑

เด็กหญิงวรัตดา พะกาเกษ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๐๒

เด็กหญิงวิชชุดา อยู่อุ่นพะเนาว์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๐๓

เด็กหญิงวีรปริยา บุญเทียง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๐๔

เด็กชายศตวิตต์ หากระสัง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๐๕

เด็กชายศุภกร รัตนะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๐๖

เด็กชายศุภโชค มหันตะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๐๗

เด็กชายสรศักดิ

์

ชูทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๐๘

เด็กชายสิทธิชา อินอ่อน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๐๙

เด็กชายอานนท์ เอือมเก็บ

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๑๐

เด็กหญิงเนตรณภัทร สุละวันนะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๑๑

เด็กหญิงกุลณัฐ จัตุกูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๑๒

เด็กชายณภัทร คงนุช
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๑๓

เด็กหญิงณัฐวศา เชิญกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๑๔

เด็กชายทรงวุฒิ ชัยบุญเลือง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๑๕

เด็กชายนพรัตน์ วันแสน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๑๖

เด็กหญิงปนัดดา ปุกมะเริง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๑๗

เด็กหญิงมลฤดี บีพิมาย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๑๘

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ รักงาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๑๙

เด็กชายวทัญู กรงกระโทก
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๒๐

เด็กหญิงวรางคณา แพ่งกูล
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๒๑

เด็กชายศรายุทธ ศรีลมัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๒๒

เด็กหญิงศิริประภา รวดเร็ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๒๓

เด็กหญิงสุฐิตา จันทร์ขาว
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๒๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ แววไธสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๒๕

เด็กหญิงสุภาพรรณ ช่วยงาน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๒๖

เด็กหญิงอ้อมใจ วัฒนากลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๒๗

เด็กชายกฤษณ์ดนัย น้อยถนอม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๒๘
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

นาดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๒๙

เด็กหญิงกานติมา เพียรศิริ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๓๐

เด็กชายกิตติกรณ์ เบียกระโทก

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๓๑

เด็กหญิงชลธิชา ศาลางาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๓๒

เด็กชายทักษ์ดนัย แสงทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๓๓

เด็กชายธีรภัทร ธงกระโทก
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๓๔

เด็กชายธีระธาดา วิชาดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๗ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๔๙๓๕

เด็กชายธเนศ จัดงูเหลือม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๓๖

เด็กชายวิรวัฒน์ เชือคำเพ็ง

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๓๗

เด็กชายสรวิชญ์ วิลัยขาม
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๓๘

เด็กหญิงสุนิสา แร้วกระโทก
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๓๙

เด็กชายสุริยันต์ คล้องช้าง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๔๐

เด็กชายอิสรพงษ์ เหมือยไธสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๔๑

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ซ้ายกระโทก
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๔๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ จารุณะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๔๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สีกระสัง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๔๔

เด็กหญิงจารวี แปชน
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๔๕

เด็กชายรัตติพงษ์ หนูแหยม
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๔๖

เด็กหญิงเสาวณีย์ อุดมสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๔๗

เด็กชายรณฤทธิ

์

ตันสมรส
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๔๘

นายสุริยา อุ่นคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๔๙

เด็กชายอรรถวิทย์ ดีกระโทก
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๕๐

เด็กหญิงกุลธิกา อันตา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๕๑

เด็กชายจักรพงษ์ เหลาชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๕๒

เด็กชายฐิตินันท์ สินสุพรรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๕๓

เด็กชายณัฐพล ถินทัพไทย

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๕๔

เด็กหญิงมัทนา ตึกกระโทก
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๕๕

เด็กชายรพีภัทร ช่างพิมพ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๕๖

เด็กหญิงวรัญญา สารทะนงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๕๗

เด็กชายวิวิธชัย แสนสงคราม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๕๘

เด็กหญิงศรันย์พร เจียงกระโทก
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๕๙

เด็กหญิงสุกานดา ศรีส่วยเปา
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๖๐

เด็กชายอมรพันธ์ ผมทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๖๑

เด็กหญิงอมิตรา บุญหว่าน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๖๒

เด็กชายเมธิชัย กว้างกลาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๖๓

เด็กหญิงกัลยา จันทเขต
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๖๔

เด็กหญิงนันธิยา ศรีสังข์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๖๕

เด็กหญิงนำทิพย์ เมืองกระจ่าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๖๖

เด็กชายปกรณ์ ไชยชนะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๖๗

เด็กชายพรชัย ชารัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๖๘

เด็กหญิงพลิมภรณ์ วิภพภัทร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๖๙

เด็กหญิงวริศรา บุญหว่าน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๘ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๔๙๗๐

เด็กชายวัชรพงษ์ พงษ์นอนิล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๗๑

เด็กชายวีระพล พะรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๗๒

เด็กชายศรเพชร จันทร์ไตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๗๓

เด็กชายศุภเดช พิศนอก
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๗๔

เด็กหญิงโสรวรรณ พิมพา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๗๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีส่วยเปา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นะรินนอก
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๗๗

เด็กหญิงทอฝน คบพระ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๗๘

เด็กชายธนศักดิ

์

ทิศกระโทก

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๗๙

เด็กหญิงนิสิตา เกลียงถนอม

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๘๐

เด็กชายพงศ์พัฒน์ ใจงามเลิศสกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๘๑

เด็กชายรพีภัทร บุญเพ็ง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๘๒

เด็กชายราชัน บัวบาน
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๘๓

เด็กชายศิลา คำเปล่ง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๘๔

เด็กชายสหรัฐ จันทร์อ่อน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๘๕

เด็กหญิงอรจิรา อายุวงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ พุทธะระสุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๘๗

เด็กชายปรเมษฐ์ พูลขวัญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๘๘

เด็กชายพศิน คำเปล่ง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๘๙

เด็กหญิงสุนารี ปะตินัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๙๐

เด็กชายอนุชิต หลงเปลียว

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๙๑

เด็กชายธีระพัฒน์ กว้างกลาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๙๒

เด็กหญิงอรพิณ มืมขุนทด
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๙๓

เด็กหญิงนลินนิภา ชุมสงฆ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๙๔

เด็กหญิงปยะดา ช่างไธสงค์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๙๕

เด็กชายภควัตร สุดเทียน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๙๖

เด็กหญิงสิยากร พินราช
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๙๗

นางอารี ภูมิพันธุ์
๙/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๙๘

นางจันดี ยามเย็น
๑๘/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๔๙๙๙

นางสาวดวงทิพย์ ไวยวัฒน์
๒๖/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๐๐

นายบุญถิน

่

ผมทอง
๒๙/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๐๑

นายวรวุฒิ วงศ์สิทธิรักษ์
๘/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๐๒

นางสาวสมพร ปรีชาพูด
๒๖/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๐๓

นางสุกัญญา เมืองปาง
๑๔/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๐๔

นางสาวสุริกิจ การะเกต
๒๖/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๙ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๐๕

นายโกเมน คาดสนิท
๕/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๐๖

เด็กหญิงณิชา สายเพชร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๐๗

เด็กชายนันทกานต์ ดวงกระโทก
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๐๘

เด็กชายปวิช ใจดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๐๙

เด็กชายปญจพล นมัสสิลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๑๐

เด็กหญิงพิชาดา กลางสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๑๑

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ข้องนอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๑๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ เกียนนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๑๓

เด็กชายวสันต์ ฝากกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๑๔

เด็กชายศุภสิทธิ

์

งามสุข
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๑๕

เด็กหญิงสุนิสา สุทธิมูล
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๑๖

เด็กหญิงสุพัตรา เลาะไธสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๑๗

เด็กหญิงสุวรัตน์ เมืองแสน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๑๘

เด็กหญิงอาธิติยา พิริยะตระกูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๑๙

เด็กหญิงอารยา นานาค
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๒๐

เด็กหญิงกรรณิกา ส่งเสริม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๒๑

เด็กหญิงชลธิชา มาปะเท
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๒๒

เด็กหญิงทิพย์ลดา ยะลาไสย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๒๓

เด็กชายทิวา งามพรม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๒๔

เด็กชายธนาพร จอมสูงเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๒๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

จอดนอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๒๖

เด็กหญิงนิตยา ยางนามอินทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๒๗

เด็กชายปยณัฐ ปกไธสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๒๘

เด็กชายพงศกร ลาไธสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๒๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ อ่อนเหลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๓๐

เด็กหญิงวธัญญา เวินกระโทก

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๓๑

เด็กหญิงวรัญญา ศิริมนตรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๓๒

เด็กหญิงวริศรา จันทร์ราช
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๓๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญมี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๓๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ยันตกิจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๓๕

เด็กชายศิวกร พินทะเนาว์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๓๖

เด็กหญิงสุจิตรา บุญฉลาด
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๓๗

เด็กชายสุธา กองเงินนอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๓๘

เด็กหญิงสุธิตา งามสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เรียรัมย์

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๐ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๕๐๔๐

เด็กชายจิระศักดิ

์

ตึกกระโทก
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๔๑

เด็กหญิงจีรภัทร สมต้น
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๔๒

เด็กชายฌานวัฒน์ ยันตกิจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริมนตรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๔๔

เด็กหญิงดวงหทัย สอนนวล
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๔๕

เด็กชายธนากรณ์ จอมสูงเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๔๖

เด็กหญิงพัชรพร ศรีนาเมือง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๔๗

เด็กหญิงพัชรินพร พุทธนอก
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๔๘

เด็กหญิงรจณีย์ ศรีแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๔๙

เด็กหญิงวิลัยรัตน์ มันตาชัยพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๕๐

เด็กหญิงสุพิชฌา ผมทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๕๑

เด็กชายอมรเทพ โสรธิวา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๕๒

เด็กหญิงอินทุอร จวงพันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๕๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ จูมเกษ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๕๔

เด็กชายจักรธร มิศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๕๕

เด็กชายทวิรัตน์ ธรรมวัฒ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๕๖

เด็กชายธนธรณ์ สุขสันต์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๕๗

เด็กหญิงนันทวัน หมันอุตส่าห์

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๕๘

เด็กหญิงนิลนาฎ ประเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๕๙

เด็กชายบุรินทร์ เครือปาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๖๐

เด็กหญิงพาขวัญ เถาวัลดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๖๑

เด็กหญิงยุภา เกตแสนสี
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๖๒

เด็กหญิงวรัญญา กองทองนอก
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๖๓

เด็กหญิงวริศรา มันตาชัยพร
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๖๔

เด็กชายวัชระศักดิ

์

รูไธสง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๖๕

เด็กชายเกียรติภูมิ จันบัวลา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๖๖

เด็กชายจิระพงศ์ หล่าสูงเนิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๖๗

เด็กหญิงตะวัน กลางสวัสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๖๘

เด็กชายวีระพล นามท้าว
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๖๙

เด็กหญิงสุธาสิณี กองทองนอก
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๗๐

เด็กหญิงอรอุมา พิมไธสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๗๑

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ชลอชล
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๗๒

นายเถือน ชำกุล
๒๖/๑๐/๒๔๘๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๗๓

เด็กชายกิตติพงศ์ ธงกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๗๔

เด็กหญิงจิตรกัญญา จีบงูเหลือม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๑ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๗๕

เด็กชายธนากร ประทุมทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๗๖

เด็กชายธีรยุทธ ถานะปดโถ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๗๗

เด็กหญิงปาริชาติ เรืองสันเทียะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๗๘

เด็กหญิงชนันภรณ์ เพชรนอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๗๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เลขนอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๘๐

เด็กชายจตุรวิตต์ อินนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๘๑

เด็กชายธนาธิป พรมทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๘๒

เด็กชายนำชัย ถานะปดโถ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๘๓

เด็กชายนำโชค ถานะปดโถ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๘๔

เด็กชายปฏิภาณ ทำคาม
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๘๕

เด็กหญิงปทุมรัตน์ เทียบไธสง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๘๖

เด็กชายพุทธพงศ์ ดอกไม้
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๘๗

เด็กหญิงอรอุมา โคตุลามา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๘๘

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ทองดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๘๙

เด็กชายชวิศ ทิพย์กรรณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๙๐

เด็กชายณัฐพล แหวนจะโปะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๙๑

เด็กชายธนชัย รักษาอยู่
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๙๒

เด็กชายหัตถสิทธิ

์

วินทะชัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๙๓

เด็กชายณัฐพล สินสุพรรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย วัดคูขาดน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๙๔

เด็กชายดารากร ทศหล่า
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๙๕

เด็กชายปรัชญา สุ่มมาตย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๙๖

เด็กหญิงพัชรีพร โพธิไต้

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๙๗

เด็กชายเมธิชัย แซกรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๙๘

เด็กหญิงจิรัชญา แก้วระหัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๐๙๙

เด็กชายทรงยศ อังคุระษี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๐๐

เด็กหญิงประภาพร เพ็งทองหลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๐๑

เด็กหญิงพรปรีดา วงค์แก้วมูล
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๐๒

เด็กชายพีรวัฒน์ โสดาพัฒน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๐๓

เด็กชายอภิรักษ์ ไสวงาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๐๔

เด็กชายกันตยศ พินิจดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๐๕

เด็กหญิงกุลปริยา ทองดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๐๖

เด็กชายชินวัตร หนูพันธ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๐๗

เด็กหญิงตรีญารัตน์ ทศภักดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๐๘

เด็กชายธนพล บัวสา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๐๙

เด็กหญิงธิมาพร บุญเสริม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๒ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๑๐

เด็กหญิงนิธวดี ประเสริฐสังข์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๑๑

เด็กหญิงนำฝน คงไธสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๑๒

เด็กหญิงฝาย ทุมนอก
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๑๓

เด็กหญิงพรวลัย พรมมูล
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๑๔

เด็กหญิงรุจิรดา หลวงอุดม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๑๕

เด็กหญิงวราภรณ์ โสดาพัฒน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๑๖

เด็กหญิงศศิประภา ดอมไธสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๑๗

เด็กหญิงอภิญญา สาภะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๑๘

เด็กหญิงแพนติญา บุตรยุทธ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ปกกาเวสูง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๒๐

เด็กหญิงฐิติพร สุทธิสวัสดิคุณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๒๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีสมบูรณ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๒๒

เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ตันเลิศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๒๓

เด็กหญิงมณฑิตา สมรัตน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๒๔

เด็กหญิงสาวิณี จุติตรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๒๕

เด็กหญิงสโรชา จันทร์หอม
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๒๖

เด็กหญิงกรรณิกา แปลงทัพ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๒๗

เด็กหญิงปริญญาพร บุญธรรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๒๘

เด็กหญิงภาวินี ทองพู
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๒๙

เด็กชายวิกรม สุขแสนทวี
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๓๐

เด็กชายวีระชัย สินสุพรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๓๑

เด็กหญิงสร้อยทอง พฤกษา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๓๒

เด็กหญิงสุมิตรา เพียนอก
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๓๓

เด็กหญิงนำผึง

้

ลาละคร
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๓๔

เด็กหญิงพรกนก รักคีรีวนา
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๓๕

เด็กหญิงพิยดา เสือแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๓๖

เด็กหญิงสุนิตา ตำแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๓๗

เด็กหญิงอัญญากร นัคเรช
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๓๘

เด็กหญิงเอมมิกา มาตยาขันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๓๙

เด็กชายกมลเทพ กุมภิโร
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๔๐

เด็กหญิงกานต์วรี หอมวัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๔๑

เด็กหญิงจันทกานต์ ศรีมุงคุณ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๔๒

เด็กชายฐิติพงศ์ ทุลาไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๔๓

เด็กชายทรงวุฒิ สินสุพรรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๔๔

เด็กชายธีรภัทร พลแสน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๓ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๔๕

เด็กหญิงปาลิตา ทุลาไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๔๖

เด็กหญิงศศิลลิตาพร คูณขุนทด
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๔๗

เด็กชายสุรชัย ชัยสิงห์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๔๘

เด็กหญิงกุลจิรา นาโม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๔๙

เด็กหญิงจุฑามณี สุราวัน
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๕๐

เด็กหญิงณัฏฐนิช บาลี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๕๑

เด็กชายพีรภัทรโชติ เทพสีดา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๕๒

เด็กชายศิลาวุฒิ จันทะมาลา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๕๓

เด็กหญิงสุชาวดี แผ่นคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๕๔

เด็กหญิงอทิชานัน คำมี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๕๕

เด็กชายจักรพงษ์ ทวีสาร
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๕๖

เด็กหญิงจิราภา บุญจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๕๗

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ปจจัยยะโคถา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๕๘

เด็กชายธีรพงษ์ เดชสายบัว
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๕๙

เด็กชายนำชัย สนสุรัตน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๖๐

เด็กหญิงนิรันรัตน์ ภูวงค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๖๑

เด็กหญิงลัคณา ขันพัน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๖๒

เด็กชายวิภู คงบุญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๖๓

เด็กชายสันติราช ทศมาศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๖๔

เด็กหญิงสุนันทา วักไธสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๖๕

เด็กหญิงโสรญา พันธ์หนองแห้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๖๖

เด็กหญิงกรรณิกา นันตะวัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๖๗

เด็กชายจารุปกรณ์ ชัยสอน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๖๘

เด็กหญิงจิรภักดิ

์

สำสารี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๖๙

เด็กหญิงธิดาพร สะหุนันท์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๗๐

เด็กหญิงภัทราพร ข่ายทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๗๑

เด็กหญิงภิญญดา หงษ์ไธสง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๗๒

เด็กชายศิรสิทธิ

์

แก่นพรม
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๗๓

เด็กชายสิทธิโชค สะเทือนรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๗๔

เด็กชายอนุชา ทวีชาติ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๗๕

เด็กหญิงเจนจิรา เพ่งพิศ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๗๖

เด็กชายกฤตชัย ศิริพิทักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๗๗

เด็กหญิงณัฏฐปวีย์ จิตรรัก
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๗๘

เด็กหญิงนันทนา นานรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๗๙

เด็กชายศราวุฒิ คำสิงห์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๘๐

เด็กชายธนกฤต ฉิมจารย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๘๑

เด็กหญิงนลิน เงางาม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๘๒

เด็กหญิงปรางทิพย์ ปะรุวันรัมย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๘๓

เด็กชายพจพล สินสุพรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๘๔

เด็กหญิงมลสิชา สินสุพรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๘๕

เด็กหญิงวรรณวิสา ปะรุวันรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๘๖

เด็กหญิงเกษราภรณ์ คำนัล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๘๗

เด็กชายเฉลิมชัย คล้ายวิเชียร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๘๘

นางสาวประนอม วงศ์พล
๓๐/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๘๙

นางสาวปราณี วันศุกร์
๑๐/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๙๐

นางยุพิน ศิริพิทักษ์
๑๒/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๙๑

นางเพียงกาญจน์ ปรีชาพูด
๑๓/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๙๒

เด็กชายกฤษณะ ด่านกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๙๓

เด็กชายกันต์ฑรักษ์ วงค์ตาตัด
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๙๔

เด็กชายจำรัส มากภิรมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๙๕

เด็กหญิงดวงตา บัวเล็ก
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๙๖

เด็กชายบัญญัติ คงอ่อน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๙๗

เด็กหญิงปารวี ทับอาสา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๙๘

เด็กหญิงพรหมภรณ์ ชาญนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๑๙๙

เด็กหญิงภัคนันท์ อุ่นวิเชียร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๐๐

เด็กชายภูมิพลิน สืบสาย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๐๑

เด็กหญิงรัชนีกร คลังกูล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๐๒

เด็กหญิงรุ่งรวี มึกสันเทียะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๐๓

เด็กชายศิวกร บุตรวิชา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๐๔

เด็กหญิงสุกัญญา เสาวรส
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๐๕

เด็กชายอาทิตย์ พาสินธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๐๖

เด็กชายอาทิตย์ ศักดิสันเทียะ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๐๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ติมุลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หมือแล

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๐๙

เด็กชายขวัญพิชัย วิชัยเกตุ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๑๐

เด็กหญิงฉัตรดา ฉิมจารย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ฉิมจารย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๑๒

เด็กชายณัฐพล ศรีสมบูรณ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๑๓

เด็กชายนิรมิตร แสนบุญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๑๔

เด็กชายปยวัฒน์ อาบสุวรรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๕ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๑๕

เด็กหญิงวัชรภรณ์ คุสิตา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๑๖

เด็กชายสมศักดิ

์

สูงรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๑๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ นามนุ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๑๘

เด็กชายไกรวิชญ์ วิชัยวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๑๙

เด็กหญิงกันติยา ผ้างาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๒๐

เด็กหญิงขวัญจิรา คงสืบชาติ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๒๑

เด็กชายขันทรัพย์ คุชิตา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๒๒

เด็กหญิงจินดาพร เพ่งพิศ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๒๓

เด็กหญิงจิราภา เรียบร้อย
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๒๔

เด็กชายชาญชวลิต มะลิวัลย์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๒๕

เด็กชายฐาปกรณ์ เพ่งพิศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๒๖

เด็กหญิงธันยาพร เพ่งพิศ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๒๗

เด็กหญิงธิติสุดา นิลทัย
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๒๘

เด็กชายธีระเทพ พงษ์ศรีพรรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๒๙

เด็กหญิงปทิตตา เพ่งพิศ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๓๐

เด็กหญิงปนัดดา เพ่งพิศ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๓๑

เด็กชายปราโมทย์ เพ่งพิศ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๓๒

เด็กชายพายุ สุดทองหลาง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๓๓

เด็กหญิงวาสนา เพ่งพิศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๓๔

เด็กชายวิทยา เผือกพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๓๕

เด็กหญิงเจนจิรา แก่นดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๓๖

เด็กชายกรวิวัฒน์ ชูบุญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๓๗

เด็กหญิงจารุวรรณ เงางาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๓๘

เด็กหญิงชลธิชา ดำเนินงาน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๓๙

เด็กชายชัยนุวัฒน์ เพ่งพิศ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๔๐

เด็กชายทิวานนท์ อ่อนศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๔๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ ธรรมดา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๔๒

เด็กหญิงน้อย ผ้างาม
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๔๓

เด็กชายพงษ์ศรัณย์ บุญมี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๔๔

เด็กหญิงพรธิดา เพ่งพิศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๔๕

เด็กหญิงมาริษา วัฒนะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๔๖

เด็กชายศราวุธ ธรรมดา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๔๗

เด็กชายสมชาย สุวรรณชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๔๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ่งพิศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๔๙

เด็กหญิงกัญญาวี บัวศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๖ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๕๐

เด็กหญิงจีราวรรณ เรียบร้อย
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๕๑

เด็กชายธนกฤต เพ่งพิศ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๕๒

เด็กชายยศกร เพ่งพิศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๕๓

เด็กชายสุทธวัฒน์ ศรีจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๕๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

หาสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๕๕

เด็กหญิงเกร็ดแก้ว เงางาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๕๖

เด็กหญิงกนกพร ไพรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๕๗

เด็กหญิงกัลยาณี รัชพลแสน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๕๘

เด็กชายจักรพงษ์ โพธิเงิน

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๕๙

เด็กหญิงจันจิรา บุตรทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๖๐

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญล้อม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๖๑

เด็กชายณัฐชนน ปญกาที
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๖๒

เด็กชายณัฐพร ดียิง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๖๓

เด็กชายณัฐพล บุญผามา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๖๔

เด็กหญิงณัทถภรณ์ บุญประกอบ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๖๕

เด็กชายธวัชชัย รูปโฉม
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๖๖

เด็กหญิงธัญสุดา ฉิมจารย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๖๗

เด็กหญิงนภาพร ชืนชม

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๖๘

เด็กชายนฤพล ผงสีนวน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๖๙

เด็กหญิงนวลสิริ โนนสา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๗๐

เด็กหญิงนิลาวรรณ นันตา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๗๑

เด็กชายภราดร บุญทูล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๗๒

เด็กหญิงยุวรรณดา บุตรทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๗๓

เด็กชายวัชรพงษ์ สาคร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๗๔

เด็กชายศรายุทธ บุตรทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๗๕

เด็กหญิงศิริพรรณ พัดพรม
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๗๖

เด็กชายศุภนัท ผลเจริญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๗๗

เด็กหญิงสกุณา บุตรทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๗๘

เด็กหญิงสาวิตรี สลายทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๗๙

เด็กชายสิทธิพล บุญล้อม
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๘๐

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

แสนบุญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๘๑

เด็กหญิงสุพรรณษา
แพทย์เมืองจันทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๘๒

เด็กชายสุภวัฒน์ สมทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๘๓

เด็กชายสุรพงศ์ สุรพัฒนากร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๘๔

เด็กชายสุรยุทธ มีแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๘๕

เด็กชายอนุชา มะลิซ้อน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๘๖

เด็กชายอภิชาติ นวนคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๘๗

เด็กชายอภิวัฒน์ อวงประโคน
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๘๘

เด็กหญิงอรวี ศรีสร้อยพร้าว
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๘๙

เด็กชายเกริกเกียรติ แก้วทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๙๐

เด็กหญิงเปมิกา ผลเจริญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๙๑

เด็กหญิงเปรมวดี บุตรทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๙๒

เด็กชายชาคริต สาดตะคุ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๙๓

เด็กหญิงธนพร สีก่อม
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๙๔

เด็กชายพีรวัฒน์ บุตรทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๙๕

เด็กชายสุรชัย นวนคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๙๖

เด็กหญิงเกตฤดี โฉมงาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๙๗

เด็กชายธนพล บุญล้อม
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๙๘

เด็กชายปฎิญาณ สลายทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๒๙๙

เด็กชายปณณธร บุตรทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๐๐

เด็กชายปาณชัย บุตรทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๐๑

เด็กชายพรพิพัฒน์ นันกระโทก

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๐๒

เด็กชายภานุกร จันทรสุวรรณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๐๓
เด็กชายศักดิภานุพงษ์

์

โพธิเงิน

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๐๔

เด็กชายศิวกร โพธิเงิน

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๐๕

เด็กชายสะท้าน สรายทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๐๖

เด็กชายสุรพงศ์ สลายทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๐๗

เด็กชายสุรวงศ์ สลายทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๐๘

เด็กชายกัมปนาท ปญญาอุด
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๐๙

เด็กชายชนะชล โกธแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๑๐

เด็กชายนวพล ชืนชม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๑๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ แสนคนึง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๑๒

เด็กหญิงกัลยาณี แก้วใจ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๑๓

เด็กชายธวัชชัย อัคฮาด
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๑๔

เด็กชายธีรนนท์ ขำวงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๑๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

เฮียงคำซาว
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๑๖

เด็กชายนนทกร วงษ์แก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๑๗

เด็กหญิงนิตชาภรณ์ พูนทองหลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๑๘

เด็กชายศรายุทธ แสนคนึง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๑๙

เด็กชายสมหวัง แก้วสีจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๒๐

เด็กหญิงสุธิดา เซียรจันทึก
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๒๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ อรชุน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๒๒

เด็กหญิงกิรธิกาญจน์ ยุบล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๒๓

เด็กหญิงคริสต์มาส พานรอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๒๔

เด็กชายจิรายุทธ คองสันเทียะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๒๕

เด็กชายชนาธิป สุดสายเนตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๒๖

เด็กชายณัฐพล จิวจู

๋

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุรินทร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๒๘

เด็กหญิงดารัตน์ บุญทัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๒๙

เด็กชายธนวัตร พุ่มอรุณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๓๐

เด็กชายธนากร แสงสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๓๑

เด็กชายธนายุทธ ดียิง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๓๒

เด็กชายนริศ แปลงทัพ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๓๓

เด็กหญิงนันทพร วันทา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๓๔

เด็กหญิงนันทพร เสียมทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๓๕

เด็กหญิงนัยน์กานต์ ชาวประโคน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๓๖

เด็กชายปกรณ์ สายทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๓๗

เด็กชายปณชัย มาลัยสุวรรณ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๓๘

เด็กหญิงประภาพร ประจันบาล

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๓๙

เด็กชายปริญญา สีเวียง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๔๐

เด็กชายพงศธร ขวัญสุวรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๔๑

เด็กชายพงศธร วัดไธสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๔๒

เด็กหญิงพรนภา ราชสีทา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๔๓

เด็กชายพรรคพล สายสุด
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๔๔

เด็กชายภราดร สอนเถือน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๔๕

เด็กหญิงภัทรวดี ไชยสุระ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๔๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ เพ่งพิศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๔๗

เด็กหญิงรุ่งรวี โค้งนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๔๘

เด็กชายวรวัฒน์ อินชำนาญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๔๙

เด็กชายศิรัชชา ทรงมณี
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๕๐

เด็กชายศิริลักษ์ สะเทือนรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๕๑

เด็กหญิงศิลาลักษณ์ สุดทองหลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๕๒

เด็กชายศุภเดช เงางาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๕๓

เด็กชายสิทธิชัย วิเศษพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๕๔

เด็กหญิงสิริธาร สมพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๕๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญอาจ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๕๖

เด็กหญิงสุรีมาศ ฉิมจารย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๕๗

เด็กชายอธิชา สายทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๕๘

เด็กหญิงอภิญญา ผ้างาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๕๙

เด็กชายอภิรักษ์ แผ่นทอง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๖๐

เด็กหญิงอาจรีย์ แสนเลิศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๖๑

เด็กหญิงเขมรัตน์ พันธุออน
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๖๒

เด็กชายเพชรชัย ปารารัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๖๓

เด็กชายกรชวัล ทองทำกิจ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๖๔

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ จันยา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๖๕

เด็กชายกฤษดา เพ่งพิศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๖๖

เด็กชายกล้าณรงค์ แสนคนึง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๖๗

เด็กหญิงกัลยา อินทำนุ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๖๘

เด็กชายจิตติ เพ่งพิศ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๖๙

เด็กหญิงจิตรา ภาคพรม
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๗๐

เด็กชายจิรกิตต์ หลักมัน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๗๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก้วใส
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๗๒

เด็กหญิงชลธิชา แสนปาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๗๓

เด็กหญิงชวัลรัตน์ อินสำราญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๗๔

เด็กชายฐนพล บุญเสริม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๗๕

เด็กชายณัฐดนัย นาคเจริญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๗๖

เด็กชายณัฐภี จัตวี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เทศกระโทก
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๗๘

เด็กชายทำนุรัฐ กุยราพะเนาว์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๗๙

เด็กชายธรรมวัฒน์ ปดกอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๘๐

เด็กชายธวัชชัย แก้วจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๘๑

เด็กชายธีรพัทธ์ ทองศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๘๒

เด็กชายประทีป เพ่งพิศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๘๓

เด็กชายปริวัตร เพ่งพิศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๘๔

เด็กชายปรเมศ บุตรงาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๘๕

เด็กชายภัทรพล ทรัพย์ประเสริฐ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๘๖

นายมนตรี ฟนวิลาศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๘๗

เด็กหญิงยศวดี ภูมิพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๘๘

เด็กชายฤทธิพร บุญเลิศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๘๙

เด็กหญิงลิตา สุดตาซ้าย
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๙๐

เด็กหญิงวณิชชา โสภา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๙๑

เด็กชายวรรณชนะ แอบกลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๙๒

เด็กหญิงวรรณิศา แสงสุด
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๙๓

เด็กชายวรากรณ์ คุสิตา
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๙๔

เด็กหญิงวิจิตรตรา ธรรมดา
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๙๕

เด็กชายศินากร ทรงมณี
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๙๖

เด็กหญิงศิริอาภา คุ้มทรัพย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๙๗

เด็กชายศุภชัย พานรอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๙๘

เด็กชายสนันตน์ ไกรสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๓๙๙

เด็กชายสำเริง สุขเกิด
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๐๐

เด็กหญิงสุชานันท์ นาคเจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๐๑

เด็กหญิงอนภัทร พรมทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๐๒

เด็กชายอนิรุทธิ

์

สุขจิตร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๐๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ปนฉัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๐๔

เด็กชายอนุวัฒน์ สงวนศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๐๕

เด็กชายอภิวิทย์ ฉิมจารย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๐๖

เด็กชายอรรถชัย วงศาวิเศษ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๐๗

เด็กชายอรรถพล บุตรทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๐๘

เด็กชายอานุภาพ อิดอ่อน
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๐๙

เด็กชายกฤษฎา มาลัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๑๐

เด็กชายกฤษณะ ละอองศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๑๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พางาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๑๒

เด็กชายกิตติพงศ์ สุนชัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๑๓

เด็กชายคมกฤษ สาทิพย์จันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๑๔

เด็กหญิงจารุภา จงกลกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๑๕

เด็กชายจิตรติกร อุตสาห์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๑๖

เด็กชายจิรเมธ พิมพ์วงษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๑๗

เด็กหญิงชลดา โค้งนอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๑๘

เด็กหญิงชลธิชา ปราโมทย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๑๙

เด็กชายชัยณรงค์ กล่อมจอหอ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๒๐

เด็กชายชาคริต ฉิมจารย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๒๑

เด็กหญิงดาหวัน พลรักษา
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๒๒

เด็กชายธนวัฒน์ เพ่งพิศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๒๓

เด็กชายธนา ศิริเวช
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๒๔

เด็กหญิงธนิษฐา ศรีจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๒๕

เด็กหญิงธัญจิรา ไกรสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๒๖

เด็กชายธีรธร สุดใจ
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๒๗

เด็กชายธีรภัทร เงางาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๒๘

เด็กชายนฤเบศ มาลัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๒๙

เด็กหญิงนันทพรรณ เฉยกลาง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๓๐

เด็กหญิงบรรชา สิทธิใหญ่
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๓๑

เด็กหญิงบุณฑริษา สมพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๓๒

เด็กหญิงปนัดดา แสนกล้า
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๓๓

เด็กชายประวิทย์ ทองลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๓๔

เด็กชายปราโมช เต่าทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๓๕

เด็กหญิงปยวรรณ นวลงาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๓๖

เด็กชายพงศธร ชาวสวน
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๓๗

เด็กหญิงพรรณธิภา จ้อยศักดา
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๓๘

เด็กชายภูวดล ทิศกระโทก
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๓๙

เด็กชายรังสรรค์ คลังกูล
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๔๐

เด็กหญิงรัตนาวดี บุตรงาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๔๑

เด็กชายลิขสิทธิ

์

บัวรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๔๒

เด็กหญิงวรรณฤดี ศิริเนาว์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๔๓

เด็กชายวรายุทธ เหมเงิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๔๔

เด็กชายวรินทร์ ไกรสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๔๕

เด็กชายวิชัย โจทกระโทก
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๔๖

เด็กชายวิระ โจทกระโทก
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๔๗

เด็กชายวิรัตน์ นิพรรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๔๘

เด็กหญิงศยามล โพธิกระโทก

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๔๙

เด็กชายศรายุทธ ฉิมจารย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๕๐

เด็กหญิงศศิกานต์ บุตรทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๕๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริกำเนิด
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๕๒

นายสมชาย โตเสวก
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๕๓

เด็กชายสมมาศ พรหมลิ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๕๔

เด็กชายสิทธิพงค์ จันทสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๕๕

เด็กหญิงสุชานาถ อินทร์นอก
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๕๖

เด็กหญิงสุณี สูงรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ หรังนรินทร์

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๕๘

เด็กหญิงสุทธิดา ศฤงคาร์นันท์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๕๙

เด็กชายสุทธิพงค์ จันทสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๖๐

เด็กหญิงสุมินตรา ยิมกระจ่าง

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๖๑

เด็กชายอนุพงศ์ เงางาม
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๖๒

นายอนุศร ครำดอน
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๖๓

เด็กหญิงอรวรรณ ยาจิตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๖๔

เด็กหญิงอริสรา เงางาม
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๖๕

เด็กหญิงอารียา ลักษร
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๖๖

เด็กชายเจมส์ ฉิมจารย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๖๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ขันงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๖๘

เด็กชายเดชาภิวัฒน์ หาสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๖๙

เด็กชายเมษา สงฆ์ชุมแสง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๗๐

เด็กชายกฤษณะ ราชิวงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๗๑

นางสาวดวงฤทัย ศิริกำเนิด
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๗๒

นางสาวดารินทร์ ด้วงเอก
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๗๓

เด็กชายดุษิต แสนบุญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๗๔

เด็กชายธนายุต สลายทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๗๕

นายธันชรัตน์ นาคำแยก
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๗๖

นางสาวธันย์ชนก สุโรพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๗๗

นายนราธร เพ่งพิศ
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๗๘

เด็กหญิงนฤมล ก้งทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๗๙

นางสาวนุชนารถ ทับสมบัติ
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๘๐

เด็กหญิงปกิตตา เงางาม
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๘๑

เด็กชายปฏิภาณ ปกโคลาพัง
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๘๒

นางสาวปภาวรินท์ ซ้อนรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๘๓

เด็กหญิงประภัสสร ดวงดารา
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๘๔

นายปรเมศร์ หาสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๘๕

เด็กชายพัฒนพงษ์ ฉิมจารย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๘๖

นางสาวพาพิศ เพ่งพิศ
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๘๗

เด็กหญิงภานุมาศ บุรคร
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๘๘

นายภูมินทร์ จอมปน
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๘๙

นายรัฐพล ซารัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๙๐

เด็กหญิงวรวรรณ์ สีจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๙๑

เด็กชายวรวุฒิ คำภูเวียง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๙๒

เด็กชายวรุต เชือคำเพ็ง

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๙๓

นางสาววันเพ็ญ ราชปรุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๙๔

นายศักดา นานกระโทก

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๙๕

เด็กหญิงสาธิดา ต่อยนึง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๙๖

นางสาวสายสมร พรานรอด
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๙๗

นางสาวสุกัญญา ทับอาสา
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๙๘

นางสาวสุดาพร เจริญสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๔๙๙

นางสาวสุภิภาพร วงค์สุริย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๐๐

เด็กชายอัฐพล คำพินิจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๐๑

นางสาวเขมิกา ศรีคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๐๒

นางสาวเปรมฤดี เกตุแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๐๓

นางสาวเพ็ญพิชชา จันคุณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๐๔

เด็กชายเสกสรร เงางาม
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๐๕

นางสาวกัญณิกา ฉลองภาค
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๐๖

นางสาวจันทกานต์ หาสุข
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๐๗

นางสาวชลธิชา จิวจู

๋

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๐๘

นายชิษณุชา เพ่งพิศ
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๐๙

นายชิษณุพงศ์ ศิริกำเนิด
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๑๐

นายณัฐวุฒิ เถาว์เหลียม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๑๑

นายดนุพล คงทรง
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๑๒

นางสาวธีระภรณ์ บุญทูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๑๓

นางสาวนารินทร์ ปกโคลาพัง
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๑๔

นายบรรณารักษ์ ศิลาอาจ
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๑๕

นางสาวบรรณารักษ์ เพ่งพิศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๑๖

นางสาวบังอร ซ้อนรัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๑๗

นายพริษฐ์ แก้วลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๑๘

นางสาวพัชราภรณ์ บุญอาจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๑๙

นางสาวยุพาพร ทวีชาติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๒๐

นางสาววรรณนิดา พิทยานุรักษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๒๑

นางสาววาริน สีมานอก
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๒๒

นายศิวพงษ์ ทรงมณี

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๒๓

นายศุภคม คงพลปาน

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๒๔

นางสาวสิริพรรณ สงวนศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๒๕

นางสาวสิริวิมล ธรรมดา
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๒๖

นายอนุเทพ สุดสายเนตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๒๗

นายอัครพล ดาศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๒๘

นางสาวอาทิตยา ไชโย
๐๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๒๙

นางสาวกานต์สินี ศรีพระจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๓๐

นางสาวกุลธิดา อรัญเพิม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๓๑

นายชัยวัฒน์ เพ็งเพชร
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๓๒

นายปณณวัตน์ ปดกอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๓๓

นางสาวปาริชาติ โทวงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๓๔

นางสาวพลอยงาม ชาญตะกัว

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๓๕

นายภานุกร ศรีกุดค้าว
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๓๖

นางสาวภาวิณี พรมนำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๓๗

นางสาวมณีวรรณ คำภูเวียง
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๓๘

นายรัฐภาค เงางาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๓๙

นางสาวลลิตา ราณศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๔๐

นางสาววาเรนท์ มหานาม
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๔๑

นางสาววิชุดา สีโสดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๔๒

นางสาววิภาดา หาสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๔๓

นางสาววิลาวัลย์ ผลเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๔๔

นายวิษณุ เพ่งพิศ
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๔๕

นายศักดินรินทร์

์

คลังกูล
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๔๖

นางสาวศิริรัตน์ รัตนรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๔๗

นางสาวสายรุ้ง แซ่เตีย
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๔๘

นางสาวสุชาดา เยาวหลี
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๔๙

นางสาวสุพรรษา ไตรพรม
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๕๐

นางสาวสุรินทร พลโยธา
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๕๑

นางสาวอาจารีย์ เงางาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๕๒

นางสาวอินทิรา ทองดวง
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๕๓

นายอุทิศ ดียิง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๕๔

นางสาวอุมาพร จวบรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๕๕

นางสาวเกตุมณี รุ่งแสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๕๖

นางสาวเกตุแก้ว รุ่งแสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๕๗

นายเสกสรร หมันนอก

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๕๘

นายเอกสิทธิ

์

ดียิง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๕๙

นางสาวแพรวพรรณ อยู่สบาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๖๐

เด็กชายกฤษณะ สระปญญา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๖๑

เด็กชายบัญญัติ บุญลัด
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๖๒

เด็กหญิงปรายฟา ชอบด่านกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๖๓

เด็กหญิงปรียานุช ปลังกลาง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๖๔

เด็กชายปาริวัฒน์ บุญอาจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๖๕

เด็กชายพรรษา ผู้มีสัตย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๖๖

เด็กหญิงพีระภาภรณ์ สุรินทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๖๗

เด็กหญิงวรรณพร จอดนอก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๖๘

เด็กชายวิรัตน์ ชมชืน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๖๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แก้วจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๗๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ ดำนอก
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๗๑

เด็กชายเอกภูมิ เมืองจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๗๒

เด็กหญิงแววตา ขันพันธุ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๗๓

เด็กหญิงชนภัทร รังพงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๗๔

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์ดา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๗๕

เด็กหญิงดวงรัตน์ ทองอาบ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๗๖

เด็กชายนนทกรานต์ เผือกผ่อง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๗๗

เด็กชายพีรพัฒน์ คงสิลา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๗๘

เด็กหญิงละออง แจ้งเสน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๗๙

เด็กหญิงวินวิภา ทองอาบ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๘๐

เด็กชายสมันตชัย ทองอาบ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๘๑

เด็กหญิงอรอุมา นนธิจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๘๒

เด็กหญิงกนิษฐา บวรรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๘๓

เด็กชายธีรายุทธ หล่าศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๘๔

เด็กชายปยะนนท์ โถทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๘๕

เด็กชายวิวัฒน์ คำกองแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๘๖

เด็กหญิงสุกัญญา สีลา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๘๗

เด็กหญิงสุภรตา ทองเสือ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๘๘

เด็กหญิงปนัดดา โถทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๘๙

เด็กหญิงปาริชาติ โฆษณา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๙๐

เด็กหญิงพิตวา จันทะพักดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๙๑

เด็กหญิงวรรณา บวรรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๙๒

เด็กชายศิริชัย เพ่งพิศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๙๓

เด็กชายคณิต ศรีแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๙๔

เด็กหญิงธนัญชนก ฉำฉาชาติ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๙๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ กุลทอง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๙๖

เด็กหญิงพัชรีรัตน์ เหลาทอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๙๗

เด็กชายพิชาบดี นนตานอก

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๙๘

เด็กชายรวิกานต์ คุ่ยดี
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๕๙๙

เด็กชายอติชาติ เมากระมล
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๐๐

เด็กชายณัฐภูมิ จอนสูงเนิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๐๑

เด็กชายธนากร วุ่นตุลา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๐๒

เด็กหญิงปทิตา โสภาพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๐๓

เด็กชายยุทธภูมิ หิมวรรณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๐๔

เด็กชายวรทัต ศรีเนาวรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๐๕

เด็กชายอาณัติ รัตนจันท์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๐๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ภิรมย์ชาติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๐๗

เด็กชายธีรนัย วุ่นตุลา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๐๘

เด็กชายธีรเมธ เบ้าพิลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๐๙

เด็กหญิงสุชานันท์ ฉำฉาชาติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๑๐

เด็กชายสุพจน์ นาคนาคี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๑๑

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีเนาวรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกงิว

้

วัดโคกงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๑๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ ปะนันโต
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๑๓

เด็กชายชัชดนัย พระสูงเนิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๑๔

เด็กชายธีรพงศ์ กองสกูล
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๑๕

เด็กหญิงนฤทัย เพชรงาม
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๑๖

เด็กชายภาณุพงศ์ คงสืบ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๑๗

เด็กชายวันเฉลิม ปานขาน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๑๘

เด็กชายสรวิศ อินทร์นามเพ็ง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๑๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ เอ้กระโทก
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๒๐

เด็กชายธีรภัทร สวัสดิวงค์

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๒๑

เด็กหญิงนภสร บุตรศรีเมือง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๒๒

เด็กชายภูมิรพี แก้วทรายขาว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๒๓

เด็กชายวรเมธ ตุลา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๒๔

เด็กหญิงอาทิตติยา ภิรมย์สุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๒๕

เด็กชายไกรวิชญ์ อบอุ่น
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๒๖

เด็กชายกนกพล แปนตระกูล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๒๗

เด็กหญิงกัญญาพัชร หอมกระโทก

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๒๘

เด็กหญิงนิชดา คำใส
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๒๙

เด็กชายบริพัฒน์ ทศคุย
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๓๐

เด็กหญิงวรรณิษา โสพรมมี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๓๑

เด็กชายวรโชติ เผือกสีสุก
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๓๒

เด็กหญิงวาสิตา พรมประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๓๓

เด็กชายศุภกร เณรกูล
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๓๔

เด็กหญิงสุวรรณี จีนโน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ วัดทุ่งไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๓๕

นายชัยวัฒน์ จบนุช
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๓๖

นางสาวสุรีย์ฉาย ชินศรี
๒๐/๐๗/๒๕๓๗

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๓๗

นายคณิศร พูนสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๓๘

นางสาวจันทร์จิรา จงพาดกลาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๓๙

นางสาวชลลดา ชรูรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๑๑

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๔๐

นายชัยวัฒน์ สมอยู่
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๔๑

นายธีระภัทร ขัตติยะวงค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๔๒

นางสาวปรียาภรณ์ ตึดสันโดษ
๑๙/๐๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๔๓

นางสาววันวิสา ใบพลูทอง
๑๑/๐๗/๒๕๓๘

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๔๔

นางสาวสุนิษา มารสูตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๔๕

นางสุนีย์ จบนุช
๒๙/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๔๖

นายเขตไทย พลเยียม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๔๗

นายณัฐกิตติ

์

หอมกระโทก
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๔๘

นางสาวธัญญลักษณ์ ถัวนอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๔๙

นางสาวพจนา จบนุช
๑๔/๐๗/๒๕๒๕

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๕๐

นางมาลิน แอบครบุรี
๒๒/๐๓/๒๕๐๙

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๕๑

นางสาวรวินท์ คชชาญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๕๒

นายศิลา อุไรลักษณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๕๓

นางสาวสอิว

้

แปนเชือ

้

๒๗/๐๖/๒๕๐๔

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๕๔

นางเพ็ญนภา ใหญ่กระโทก
๒๔/๐๙/๒๕๒๗

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๕๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พารารักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๕๖

เด็กชายธงชัย จบสัญจร
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๕๗

เด็กชายธีรเดช ชาพิทักษ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๕๘

เด็กหญิงนิรชา ตะวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๕๙

เด็กชายประสบชัย ชาติเพชร
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๖๐

เด็กชายประเมษฐ จงวงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๖๑

เด็กชายพงษกร มาทิพย์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๖๒

เด็กชายภูมิรินทร์ ดวงนิล
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๖๓

เด็กชายวรเวช สนสุผล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๖๔

เด็กหญิงวิชิตา แจ่มศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๖๕

เด็กหญิงสโรชา แปนดวงเนตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๖๖

เด็กชายเมธี ภูสมจิตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๖๗

เด็กหญิงกัณฐิกา พูนมา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๖๘

เด็กชายจักริน หล่อเภรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๖๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โตคีรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๗๐

เด็กชายติณภัทร์ โต๊ดชนัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๗๑

เด็กหญิงพรรณนิตยา ศิลาจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๗๒

เด็กหญิงภัคจิรา หอมทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๗๓

เด็กชายศรราม ขวัญเติม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๗๔

เด็กหญิงสิรินทร์ญา เทียงวงษ์

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๗๕

เด็กชายสุเมธ พุดสูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๗๖

เด็กชายอภิชาติ แสงแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๗๗

เด็กหญิงอัญชิษฐา วัดแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ สนสุผล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๗๙

เด็กหญิงชนิดาภา ร่วมกระโทก
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๘๐

เด็กหญิงนิตยา ฆารกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๘๑

เด็กชายปริญญา อุดมพงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๘๒

เด็กชายพงศ์ภัค วัดแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๘๓

เด็กชายรัชชานนท์ รุกขสนธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๘๔

เด็กหญิงอริยา ไชยสง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๘๕

เด็กหญิงอริสา ไชยสง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๘๖

เด็กหญิงอัญชิษฐา จบนุช
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๘๗

เด็กชายกฤษดา สิงห์ทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๘๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รุกขสนธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๘๙

เด็กชายคิรากร ตุ้มจงกล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๙๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เถาว์กระโทก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๙๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อบอุ่น
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๙๒

เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์เทศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๙๓

เด็กชายธนภัทร เบ้าคำผาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๙๔

เด็กหญิงปณิตา น้อยกำเนิด
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๙๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทร์โพชา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๙๖

เด็กชายพิชิตชัย โล่ห์นารายณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๙๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ชินสาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๙๘

เด็กหญิงรัญชนา ปะนันโต
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๖๙๙

เด็กหญิงศศิธร บุญดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๐๐

เด็กชายสุทธิภัทร ผลเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๐๑

เด็กชายอนุชา ไกรเมฆ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๐๒

เด็กหญิงอรปรีญา นิลรักษา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๐๓

เด็กหญิงเบญญา แปนดวงเนตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๐๔

เด็กหญิงจอมขวัญ จันทร์สิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๐๕

เด็กหญิงรมิตา มะทิเกาปะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๐๖

นายสำรวย เหมาสีหมึก
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๐๗

เด็กหญิงสุกันยา โคตมาศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๐๘

เด็กหญิงอุษณี สมภักดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๐๙

เด็กหญิงณัฐชยา เพ็ญจันทร์เจ้า
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๑๐

เด็กชายพีรพล ธรรมรักษากุล
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๑๑

นายภาคภูมิ สมภูมี
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๑๒

นางสาวรุ่งนภา ครุฑพยนต์
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๑๓

เด็กชายอนันติศักดิ

์

แสงมาลี
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๑๔

นายกิตติภูมิ ลีทวีทรัพย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๑๕

นางสาวชนิกา ชำนาญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๑๖

นายธัชสน สุขศาลา
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๑๗

นางสาวนันทิชา หิมวรรณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๑๘

นายภูวดล สานนท์
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๑๙

นางสาวศศิกานต์ คำหอม
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๒๐

นางสาวศิริลักษณ์ พูนกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๒๑

นางสาวปยฉัตร ทิพย์โกสุม
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๒๒

นางสาวรุ่งทิวา กัณหา
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๒๓

นายอาทิตย์ แสงมาลี
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๒๔

นายวันชัย ยามประโคน
๐๘/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๒๕

นางสาวสาวิตรี งามเถือน

่

๐๓/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๒๖

นางสาวสิรินันท์ สายันเกณะ

๑๒/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๒๗

เด็กหญิงกชกร ฝงทะเล
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๒๘

เด็กหญิงจิณห์นิภา ปโม
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๒๙

เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีมุงคุณ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๓๐

เด็กชายจิรพัฒน์ วังพรม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๓๑

เด็กหญิงชญานันท์ เพชรพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๓๒

เด็กหญิงชลธิชา ศรีวิชา
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๓๓

เด็กชายชานน ชอบธรรม
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๓๔

เด็กชายณฐพล เชนไชย
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๓๕

เด็กชายณฐพล เพชรสวง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เพชรนางรอง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ราดด่านจาก
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๓๘

เด็กชายธนพล แม่นจันทึก
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๓๙

เด็กหญิงธนิตา บุญเชิญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๔๐

เด็กชายธรรมรัตน์ ทองครบุรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๔๑

เด็กชายธวัชชัย ประจำจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๔๒

เด็กชายธวัตรชัย ตึดสันโดษ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๔๓

เด็กหญิงธันยพร อ่อนเรือ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๔๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

อาสานอก
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๔๕

เด็กหญิงนภัสสวรรณ ศรีบุษย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๔๖

เด็กชายบุษกล พันธ์ครบุรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๔๗
เด็กหญิงปณิตาพรรณ

ทองนุ่ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๔๘

เด็กชายปณณวัฒน์ สมานเขตกิจ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๔๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ เรืองนางรอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๕๐

เด็กหญิงพรพิมล แปนดวงเนตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๕๑

เด็กชายพรรษกร รืนอุรา

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองใจ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๕๓

เด็กชายภูผา ฝานคำ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๕๔

เด็กชายฤชวี บุญทีฆ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๕๕

เด็กหญิงลลนา น้อยกำเนิด
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๕๖

เด็กหญิงลีลาวดี พึงครบุรี

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๕๗

เด็กชายวรากร พงษ์ศรีเจริญสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๕๘

เด็กชายวัชพล อยู่สุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๕๙

เด็กหญิงวิลาสินี ชอบทองหลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๖๐

เด็กชายสิริราช สุวรรณเทพ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๖๑

เด็กหญิงสุนิสา ปราบพยัคฆา
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๖๒

เด็กชายอนันสิทธิ

์

เภสัชชะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๖๓

เด็กชายอมรพงศ์ ดีประเสริฐ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๖๔

เด็กหญิงเกษรินทร์ วิเลิศลัยกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๖๕

เด็กหญิงเขมิกา พิทักษ์สงคราม
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๖๖

เด็กชายเวธน์ เวศรานุรักษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๖๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ โตคีรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๖๘

เด็กหญิงเหนือกาล อบอุ่น

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๖๙

เด็กชายกิตติชัย จีนเกิด
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๗๐

เด็กชายคณิน โสภาพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๗๑

เด็กชายจักรชัย น้อยกำเนิด
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๗๒

เด็กหญิงจิรดาพร รักผักแว่น
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๗๓

เด็กชายจิรายุ มะหันตะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๗๔

เด็กหญิงฉัตรกมล ส่งศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๗๕

เด็กชายฉัตริน สมใจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๗๖

เด็กชายณัฐวัตร นันกวน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ก๊กวิลัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ชืนใจดี

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๗๙

เด็กหญิงธนพร พยัฆกุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๘๐

เด็กชายธนวันต์ ฉำฉาชาติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๘๑

เด็กชายธนา สิงห์คำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๘๒

เด็กหญิงนงลักษณ์ เรืองนางรอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๘๓

เด็กหญิงนลินีย์ พรรณจนะภูมิ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๘๔

เด็กชายนำชัย ศรีบุษย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๘๕

เด็กหญิงปทุมมา กุลทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๘๖

เด็กชายปวิธ แปนดวงเนตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๘๗

เด็กชายพสุธร นาคชลธี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๘๘

เด็กชายพีรทัด ส่งศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๘๙

เด็กหญิงพึงบุญ

่

หุ้มกระโทก
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๙๐

เด็กชายมนัสกฤษณ์ เกิดนารี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๙๑

เด็กหญิงวรรณษา นามวิเศษ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๙๒

เด็กหญิงวิศรุตา ศรีณรงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๙๓

เด็กชายศิริชัย คชชาญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๙๔

เด็กชายสหพัฒน์ เอกตะวันฉาย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๙๕

เด็กหญิงสาวิตรี ศรีพรมมา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๙๖

เด็กหญิงสิตานัน จันทร์โสดา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๙๗

เด็กชายสิทธิกร ตรีเมฆ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๙๘

เด็กหญิงสุปญจรีพร จรเอ้กา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๗๙๙

เด็กชายสุภคม ตึดสันโดษ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๐๐

เด็กหญิงอารีญา เพชรนางรอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๐๑

เด็กชายเกรียงไกร นิยม
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๐๒

เด็กชายเมธัส เหมวิหก
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๐๓

เด็กชายโชคดี ราบุรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๐๔

เด็กหญิงกนกพร พยัฆกุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๐๕

เด็กหญิงกฤติยา ดวงนิล
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๐๖

เด็กชายกฤษฎา รักผักแว่น
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๐๗

เด็กชายกฤษณะ เพ็งจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๐๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มือขุนทด
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๐๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ส่งศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๒ / ๘๔๕
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๑๐

เด็กชายคชาชัย คชชาญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๑๑

เด็กชายจามรรัตน์ ตึดสันโดษ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๑๒

เด็กหญิงจุฑามาส อนุรักษ์วงศา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๑๓

เด็กชายชนกชนม์ ขาวปะคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๑๔

เด็กชายชนาธิป ขาวปะคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๑๕

เด็กชายชนาธิป พิทักษ์สงคราม
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๑๖

เด็กหญิงชนาภัทร นาคนาคี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๑๗

เด็กหญิงชนิสรา เสาแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๑๘

เด็กหญิงชลธิชา เรืองนางรอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๑๙

เด็กหญิงฐิติพร เอียงกูล

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๒๐

เด็กชายณภัทร สาลาจักร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๒๑

เด็กหญิงณัฐพร ชอบธรรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๒๒

เด็กหญิงณิชญาวี มีภักดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๒๓

เด็กชายธนกฤต หาญวารี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ ขานไข
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ ปโม
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๒๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ คงสืบ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๒๗

เด็กชายธีรเทพ หนูมา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๒๘

เด็กหญิงนุจนาฏ อินทร์สำราญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๒๙

เด็กหญิงประณยา ฤทธินอก

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๓๐

เด็กหญิงปาราวี ลายพยัคฆ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๓๑

เด็กชายปยวัฒน์ แสงสว่าง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๓๒

เด็กชายพงศกร พันธ์ครบุรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๓๓

เด็กหญิงพรพิมล จีนเกิด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๓๔

เด็กชายพัทธนันท์ ปนไว
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๓๕

เด็กหญิงพิทยารัตน์ อรัญพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๓๖

เด็กชายพีรชัย คำเมฆ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๓๗

เด็กชายรัชชานนท์ เริมปลูก

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๓๘

เด็กชายวรากร ผาสุก
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๓๙

เด็กหญิงวันวิสา เฉียบแหลม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๔๐

เด็กชายวิทยา ศรีณรงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๔๑

เด็กหญิงศิริพร แสงมาลี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๔๒

เด็กหญิงศิริภรณ์ ดวงเพ็ชรแสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๔๓

เด็กหญิงสุพิชญา บุญเอือ

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๔๔

เด็กหญิงอรจิรา สุรเมธีมาณพ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๔๕

เด็กหญิงอริสรา โพธิพนา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๔๖

เด็กหญิงอัครมณี ทองดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๔๗

เด็กหญิงอินทุภา ฉิมมาลา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๔๘

เด็กหญิงเกวลิน คำจวง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๔๙

เด็กชายเขมทัต ม่วงชาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๕๐

เด็กชายไกรพล บุญรอด
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๕๑

เด็กชายไกรวิชญ์ นาคุณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๕๒

เด็กหญิงกรวลัย รักผักแว่น
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๕๓

เด็กชายกิตติพล วรภักดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๕๔

เด็กชายกิตติภูมิ วรภักดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๕๕

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญประเสริฐ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๕๖

เด็กชายจิรภัทร วัดนางรอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๕๗

เด็กชายจิรภัทร แปนดวงเนตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๕๘

เด็กชายชนาธิป นวลประเสริฐ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา เข็มมณี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๖๐

เด็กชายณัฐภัทร ทับทวี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๖๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา รืนอุรา

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๖๒

เด็กชายธีรพล นามท้าว
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๖๓

เด็กหญิงนันทกานต์ จีนเกิด
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๖๔

เด็กชายปวีณ แผ่ผาย
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๖๕

เด็กชายพรชัย แก้วประภา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๖๖

เด็กชายพสธร ภารวงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๖๗

เด็กชายพิริยกร ผาเจริญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๖๘

เด็กชายภาคิน ตองติดรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๖๙

เด็กชายภานุกร รากผักแว่น
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๗๐

เด็กชายมัณชิมา สรรเจริญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๗๑

เด็กหญิงมาติกา ฉุนเชือ

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๗๒

เด็กชายรณชัย ฝงทะเล

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๗๓

เด็กชายวงศกร เล็กประโคน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๗๔

เด็กชายวสุพล เจริญสุข
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๗๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เสียมกระโทก
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๗๖

เด็กหญิงสุวรรณา ปานชาติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๗๗

เด็กชายหลักชัย สังข์ทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๗๘

เด็กชายอนพัทย์ ฤาษี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๗๙

เด็กชายอนันต์ดา ลาขุมเหล็ก
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๘๐

เด็กหญิงอาทิตยา ขาวปะคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๘๑

เด็กชายอโณทัย รุกขสนธิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๘๒

เด็กหญิงกัลตินันท์ คชชาญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๘๓

เด็กชายชรินทร์ ปานชาติ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๘๔

เด็กชายชัยวัฒน์ เดชวารี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๘๕

เด็กหญิงธนภร คำเขือน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๘๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ นารถแนว
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๘๗

เด็กหญิงปทิตตา สวัสดิวงค์

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๘๘

เด็กหญิงพรพิมล นามท้าว
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๘๙

เด็กชายพัสกร สุทธิทักษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๙๐

เด็กหญิงพิมผกา ช่วยเรือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๙๑

เด็กหญิงมัณฑนา ม่วงชาติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๙๒

เด็กหญิงวงศ์ลดา ตึดสันโดด
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๙๓

เด็กชายวศิน เล็กประโคน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๙๔

เด็กชายวิชัย โสภาพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๙๕

เด็กชายวีรภาพ จูจำรัส
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๙๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พลเสนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๙๗

เด็กหญิงศุภาวรรณ สมเหรียญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๙๘

เด็กชายสรวีย์ เสริมงาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๘๙๙

เด็กชายสรสิช แข็งฤทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๐๐

เด็กชายสิทธิชัย น้อยเกิดพะเนาว์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๐๑

เด็กชายสุขสันต์ เข็มมณี
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๐๒

เด็กหญิงสุจารี อ้วนสมบูรณ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๐๓

เด็กชายสุธี อันมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๐๔

เด็กชายอติรุจ รายณะสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๐๕

เด็กชายอัศฆ์เดช ศรีนอก
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๐๖

เด็กหญิงอุษาวดี วงศ์ษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๐๗

เด็กหญิงจรรยา คำชมภู
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๐๘

เด็กชายจาฏุพัจน์ เณรเกิด
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๐๙

เด็กชายชาญณรงค์ วงค์แจ่ม
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๑๐

เด็กชายทรงพล วัดนางรอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ อรัญพันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๑๒

เด็กหญิงวทันยา อ่อนเรือ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๑๓

เด็กชายวิทวัส ศรีณรงค์
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๑๔

เด็กชายวุฒิชัย มีประเทศ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๑๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

คงเปนนิตย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๑๖

เด็กชายอธิวัฒน์ พรมแสน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๑๗

เด็กหญิงอาทิมา แปนเชือ

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๑๘

เด็กชายอโนชา เชนไชย
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๑๙

เด็กชายเจตนิภัทร ศาราจารย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๒๐

เด็กหญิงเรณู นารี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๒๑

เด็กหญิงจารุพร อินวัน
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองต้อ วัดหนองต้อ  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๒๒

เด็กชายพลภัทร จันทร์พิมาย
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองต้อ วัดหนองต้อ  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๒๓

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เพชรประกอบ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองต้อ วัดหนองต้อ  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๒๔

เด็กชายวงศกร แซ่โง้ว
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองต้อ วัดหนองต้อ  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๒๕

เด็กชายวัชรพงษ์ แก่นสนธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองต้อ วัดหนองต้อ  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๒๖

เด็กหญิงสิดาพร ภาษี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองต้อ วัดหนองต้อ  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๒๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา ถินเหนือ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองต้อ วัดหนองต้อ  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๒๘

เด็กชายจิณณวัตร ปูดวงรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต้อ วัดหนองต้อ  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๒๙

เด็กชายณภัทร เทียวทอง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต้อ วัดหนองต้อ  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๓๐

เด็กหญิงนราธิป ธรรมสูตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต้อ วัดหนองต้อ  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๓๑

เด็กหญิงรัตนา ทิพโสต
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองต้อ วัดหนองต้อ  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๓๒

เด็กหญิงเกวลิน อันศึกษา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองต้อ วัดหนองต้อ  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๓๓

เด็กหญิงกรรณิชา สุระพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๓๔

เด็กชายกฤษฎา ปะวะโน
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๓๕

เด็กชายกฤษฎา สนวิจิตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๓๖

เด็กชายกษิดิศ ดวงทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๓๗

เด็กชายกิตติพันธ์ มงคลชาติ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๓๘

เด็กชายกิติศักดิ

์

พูนเปรียม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๓๙

เด็กชายคมกริช ดวงนิล
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๔๐

เด็กชายชนนัช พรมโคตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๔๑

เด็กชายชัชชัย ตุนาหงัน
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๔๒

เด็กหญิงชัญญานุช คุ้มโศก
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์กูล
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๔๔

เด็กชายธนกฤติ อารีย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ กิจการ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๔๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ อิมสำอางค์

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๔๗

เด็กชายธีรศักย์ สุรายรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๔๘

เด็กหญิงนฤมล รูปงาม
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๔๙

เด็กหญิงปนัดดา จำปาแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๕๐

เด็กหญิงปยมน สิงหาไทย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๕๑

เด็กหญิงรติกานต์ ยงอาหาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๕๒

เด็กหญิงวันวิษา เทียนพิมาย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๕๓

เด็กชายวีรภาพ เตียงไธสง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๕๔

เด็กหญิงสุชาดา จิมมอญ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๕๕

เด็กชายแซมมิวล์ สิมโน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๕๖

เด็กหญิงกนกรดา ลาดพา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๕๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา ชูแฉล้ม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๕๘

เด็กชายคามิน โทสุระ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๕๙

เด็กชายจักรินทร์ นามวิเศษ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๖๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ธุรินไธสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๖๑

เด็กหญิงชญานี อานไธสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๖๒

เด็กชายญาณกร ยอดคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๖๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทีรัก

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญครอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๖๕

เด็กชายถิรเจตน์ หลงคำมา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๖๖

เด็กหญิงธนพร มากศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๖๗

เด็กชายธนโชติ ชนะพจน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๖๘

เด็กชายธันวา ตราชู

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๖๙

เด็กชายธีรภัทร์ ยงอาหาร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๗๐

เด็กชายธีรเดช วรรณพันธ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๗๑

เด็กหญิงปาริฉัตต์ ชูแฉล้ม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๗๒

เด็กหญิงพลิดา รำมะนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๗๓

เด็กชายพัชรพล โชรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๗๔

เด็กชายพีรพงษ์ คุณปกรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๗๕

เด็กหญิงวริษา วิหกเหิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๗๖

เด็กหญิงวิลาสินี โพภนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๗๗

เด็กชายวีระเชษฐ์ สุขขาว
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๗๘

เด็กหญิงศศินิภา พันธ์ฐาน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๗๙

เด็กหญิงศุจินทรา ประทุมศิริ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๘๐

เด็กหญิงสฤตกมล พันละวัน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๘๑

เด็กหญิงอรจิรา ประจำจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๘๒

เด็กหญิงอรทัย ลากระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๘๓

เด็กหญิงอริสา บุญเขือง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๘๔

เด็กหญิงอริสา สนโศก
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๘๕

เด็กชายอลงกรณ์ ทองหล่อ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๘๖

เด็กหญิงอลิสา ภูครองหิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๘๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ อินทร์แก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๘๘

เด็กชายเมธา รูปขันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ใจกล้า
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๙๐

เด็กชายกิตติภพ ด้วงนางรอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๙๑

เด็กชายจิรายุ สนวิจิตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๙๒

เด็กชายจิรายุทธ แกล้มกล้า
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๙๓

เด็กชายชวิศ ฉะวิงรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๙๔

เด็กชายชาคริสต์ อินทร์ไธสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๙๕

เด็กชายณรงค์ชัย เสตตะสิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๙๖

เด็กหญิงณัฐณิชา คงเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๙๗

เด็กชายณัฐพล โพธิสีดี

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๙๘

เด็กหญิงทรงพร ฉายฉันท์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๕๙๙๙

เด็กชายธนกร พันละวัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๐๐

เด็กชายธีรพัฒน์ รัตนสุนทร
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๐๑

เด็กหญิงประสิตา วิพจน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๐๒

เด็กหญิงปรารถนา สุระพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๐๓

เด็กหญิงพรยมล สุพรรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๐๔

เด็กหญิงพัชรพร สะบาย
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๐๕

เด็กชายพัทธดล โต้งกระโทก
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๐๖

เด็กชายพีรพล รำมะนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๐๗

เด็กชายพีรภัทร โพธิชัย

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๐๘

เด็กหญิงมาริสา ปกโคทานัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๐๙

เด็กชายรัชชานนท์ ชินนะวงค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๑๐

เด็กหญิงรัมภ์รดา จำปาแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๑๑

เด็กหญิงลักษณพร คงสืบ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๑๒

เด็กชายวิเชียร ไชยเสริม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๑๓

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

บุณฑรีย์รักษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๑๔

เด็กหญิงศศิกานต์ สิงห์ชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๑๕

เด็กชายศักดา ใจกล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๑๖

เด็กชายสรสิช ผลเจริญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๑๗

เด็กชายสิทธิพร พวงทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๑๘

เด็กหญิงสุจีรา โพธิสีดี

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๑๙

เด็กหญิงสุธิดา เคียงเคีย
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๒๐

เด็กหญิงสุธิตา ตุนาหงัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๒๑

เด็กหญิงสุพัตรา ต้นแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๒๒

เด็กชายสุรารักษ์ เกตุศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๒๓

เด็กชายสุริยันต์ ชึรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๒๔

เด็กชายอนาวิล อินทร์นอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๒๕

เด็กชายอัษฎา ประกอบแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๒๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สิงห์ทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๒๗

เด็กหญิงเจนจิรา เขตจำนำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๒๘

เด็กหญิงโชติกา บริสุทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๒๙

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ทองเฟอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๓๐

เด็กชายยอดธง แสงสุวรรณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๓๑

เด็กชายอิสระ กิจการ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๓๒

เด็กชายไพรัตน์ ฤทธิไธสง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๓๓

นางสาวธนิตา นามฤทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๓๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ หลงคำมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดมงคลพัฒนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๓๕

เด็กชายนัฐพงษ์ ทีรัก

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดมงคลพัฒนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๓๖

เด็กหญิงนิพาดา ใจดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดมงคลพัฒนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๓๗

เด็กชายนิรุตต์ พูนสดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดมงคลพัฒนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๓๘

เด็กชายปยพัทธ์ คุณปกรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดมงคลพัฒนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๓๙

เด็กชายมนัส เจริญเกษ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดมงคลพัฒนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๔๐

เด็กชายเดชาธร นาราช
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดมงคลพัฒนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๔๑

เด็กชายเสกสรรค์ อ่วมอาจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดมงคลพัฒนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๔๒

เด็กชายชฎายุ มีเทียน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๔๓

เด็กชายชัยชนะ ชตานนท์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๔๔

เด็กชายณัฐพล ช้อนรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๔๕

เด็กหญิงทัศพร ทองพวง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๔๖

เด็กหญิงธนพร เสนาน้อย
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๔๗

เด็กชายธนภัทร วงศ์มณีใส
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๔๘

เด็กชายธัชชานนท์ สุขศาลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๔๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๕๐

เด็กหญิงนรินธร สิริวัส
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๕๑

เด็กชายพงษ์ชกร เคียงเคีย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๕๒

เด็กหญิงภารดี สุตตานา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๕๓

เด็กชายภูริวัฒน์ ฉิมประโคน
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๕๔

เด็กหญิงมิงกมล

่

ยิมแย้ม

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๕๕

เด็กชายวรเดช จันทร์ประโคน
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๕๖

เด็กชายวีรภัทร ประเสริฐสิทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๕๗

เด็กหญิงสุกฤตา ทองประดับ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๕๘

เด็กหญิงสุชาดา ลาภเจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๕๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีละมัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๖๐

เด็กหญิงเจนจิรา ยิมแย้ม

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๖๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองประเทือง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๖๒

เด็กหญิงจินนิภา แวงดงบัง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๖๓

เด็กชายชนะชัย เพ็งแจ่ม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๖๔

เด็กหญิงชุติมณฑน์ นาคสระเกษ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๖๕

เด็กชายตรีเพชร อาญาเมือง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๖๖

เด็กชายทินบัติ สุลายรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๖๗

เด็กชายนภัสกร จันทร์ประโคน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๖๘

เด็กหญิงนิชาภา มิตรเจริญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๖๙

เด็กชายบุญรัตน์ จำปาทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๗๐

เด็กหญิงปฏิมากร แก่นพรม
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๗๑

เด็กหญิงประภาวดี แคไธสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๗๒

เด็กชายพงษ์สวัสดิ

์

สีสุวรรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๗๓

เด็กชายรัฐภูมิ พลทามูล
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๗๔

เด็กหญิงวรรณกานต์ มูลเค้า
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๗๕

เด็กหญิงวันนิสา พูนแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๗๖

เด็กหญิงวิลาสินี โลเชียงสาย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๗๗

เด็กชายศรัญภูมิ บุญเจริญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๗๘

เด็กหญิงศสิวิมล ดิษบงค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๗๙

เด็กหญิงสกาวเดือน มิงสูงเนิน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๘๐

เด็กชายสรวิศ มันยืน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๘๑

เด็กหญิงสุขศิริ จำปาทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๘๒

เด็กหญิงอภิญฎา กุลวงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๘๓

เด็กหญิงเอวิตา ศรีทานนท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๘๔

เด็กหญิงโสรญา มิตรเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๘๕

เด็กหญิงกิจจาพร บุญฑีฆ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๘๖

เด็กหญิงกิตติยา สุตะพรม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๘๗

เด็กหญิงกุลจิรา แจ้งหมืนไว

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๘๘

เด็กหญิงณีรนุช หอมโลก
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๘๙

เด็กชายธนภัทร โสรัมภา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๙๐

เด็กชายธราเทพ แถลงกลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๙๑

เด็กหญิงภัทรธิดา กาญจนสมบัติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๙๒

เด็กหญิงรัตติกาล ทิพย์นางรอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๙๓

เด็กหญิงรุจิรา ฝายพรม
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๙๔

เด็กชายวีรวัฒน์ จำปาทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๙๕

เด็กหญิงสิริยากร ดีกัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๙๖

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ฉิมงาม
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๙๗

เด็กชายอัศม์เดช งามจันอัด
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๙๘

เด็กหญิงโยษิตา แสนยามาศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๐๙๙

เด็กชายไกรวิชญ์ แวงดงบัง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๐๐

เด็กชายณรงค์ กองเงิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๐๑

เด็กชายนรภัทร ปานอินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๐๒

เด็กหญิงวัชรา พูนแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๐๓

เด็กชายสรายุทธ์ ปาสนธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๐๔

เด็กชายจรัลพงศ์ ทองประเทือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๐๕

เด็กชายบุรินทร์ จำปาทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โคยะทา
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๐๗

เด็กชายรชานนท์ จันทราช
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๐๘

เด็กชายกันตพัฒน์ คงสืบ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๐๙

เด็กหญิงจินดาภา สมบัติมน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๑๐

เด็กชายจิรภัทร อินทิสาร
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๑๑

เด็กหญิงชนม์นิภา โถทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๑๒

เด็กหญิงชลธิชา จันชุม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๑๓

เด็กชายฐปนวัฒน์ ศาลางาม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๑๔

เด็กหญิงฐานิดา แซสันเทียะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๑๕

เด็กหญิงฐิตาสิริ ประจง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๑๖

เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา สิทธิลาศ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๑๗

เด็กหญิงทรรศนันทน์ ชารัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๑๘

เด็กชายธนกร เม็ดฝาย
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๑๙

เด็กชายธนชา เศรษฐพงษ์สิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๒๐

เด็กหญิงธนัญชนก แก้วเหล่ายุง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๒๑

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แหวนวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ กันยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๒๓

เด็กชายธีรภัทร์ หมู่เกลียง

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๒๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ หาญวารี
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๑ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๖๑๒๕

เด็กหญิงนริสรา ชาภักดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๒๖

เด็กหญิงภัทราพร เนือจันทา

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๒๗

เด็กหญิงภาวินี แทนเคน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๒๘

เด็กชายภูริวัฒก์ พัวพันธุ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๒๙

เด็กชายรพีพัฒน์ ปุยละเทิม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๓๐

เด็กชายวรพล แช่มรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๓๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ พะโรงรัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๓๒

เด็กชายสุรพล ทิพภสอน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๓๓

เด็กหญิงอภิษฎา ศรีหนา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๓๔

เด็กหญิงเกวลิน คำอุด
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๓๕

เด็กชายเจ้าพระยา ลานำเทียง

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๓๖

เด็กชายเนขปณฐ์ พิพัฒน์ขจิตรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๓๗

เด็กหญิงจันทกานต์ เรืองทองหลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๓๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โคบาชิ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๓๙

เด็กหญิงจุฑามณี โคบาชิ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๔๐

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญทา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๔๑

เด็กชายณัฐชนน จันทร์งาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๔๒

เด็กชายณัฐพล จันทร์งาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๔๓

เด็กชายณัฐพล พระกระโทก
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๔๔

เด็กชายณัฐภูมิ ลาภกระโทก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๔๕

เด็กชายธนภัทร หมู่เกลียง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๔๖

เด็กชายธีรภัทร พลบุตรสี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๔๗

เด็กหญิงนันทิชา วรรณกิจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๔๘

เด็กชายบรรพต คำอินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๔๙

เด็กหญิงบุษกร สุขศาลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๕๐

เด็กชายปฏิมากร ปตสำราญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๕๑

เด็กหญิงปภาวี บกสันเทียะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๕๒

เด็กชายปรเมษฐ์ เกรียงศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๕๓

เด็กหญิงปาริชาติ แสงแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๕๔

เด็กชายพงศกร ดวงนิล
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๕๕

เด็กชายมงคล ศรีอุบล
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๕๖

เด็กหญิงยุวธิดา พรหมลิ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๕๗

เด็กชายรามิล เชือนิตย์

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๕๘

เด็กหญิงวรวรรณ ศูนย์จันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๕๙

เด็กชายวัชระ สุดสีดา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๒ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๖๑๖๐

เด็กชายวีรชัย คำตา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๖๑

เด็กชายวีรภัทร คุณแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๖๒

เด็กหญิงสุจิตรา เดิมทำรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๖๓

เด็กหญิงสุชาวดี น้อยนำคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๖๔

เด็กหญิงสุภิสรา บุตรศรีภูมิ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๖๕

เด็กหญิงอรณิชา ปทะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๖๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร ผมทำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๖๗

เด็กชายกุญช์ คชชาญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๖๘

เด็กชายกุลเดช เพ็ชรสา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๖๙

เด็กชายคามิน ภูเดช
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๗๐

เด็กชายชนาธิป จันทร์งาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๗๑

เด็กหญิงดวงกมล ปะเถตัง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๗๒

เด็กชายถิรนัย พระเดิม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๗๓

เด็กหญิงทวัลพร แก้วงาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๗๔

เด็กหญิงทิพยสุดา นิมารัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๗๕

เด็กชายธนบัตร ทองยศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๗๖

เด็กชายธนโชติ พันธ์อุ่น
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๗๗

เด็กชายนรภัทร ชัยเสนา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๗๘

เด็กหญิงนริศรา ธรรมนาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๗๙

เด็กชายนัทธพงศ์ แซกกระโทก

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๘๐

เด็กหญิงบุญสิตา แหลมไธสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๘๑

เด็กชายปภพ เตียงไธสง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๘๒

เด็กหญิงปวีณา น้อยโฮม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๘๓

เด็กหญิงปทมาพร จงวงษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๘๔

เด็กชายพยุงศักดิ

์

ดวงสา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๘๕

เด็กหญิงพรภัทร ก้านอินทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๘๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี ดาทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๘๗

เด็กชายภานุวัฒน์ มะทิเกาปะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๘๘

เด็กชายภูผา ท้าวเทพ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๘๙

เด็กหญิงมนต์ทกาณ์ พรมพาน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๙๐

เด็กหญิงมัณฑนา สารคร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๙๑

เด็กชายรัตนกร เนาวะบุตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๙๒

เด็กหญิงวันวิสา จรเอ้กา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๙๓

เด็กหญิงศศิมา สาลี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๙๔

เด็กหญิงสุพรรณษา สีดาชมภู
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๓ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๖๑๙๕

เด็กหญิงสุภานัน เกษกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๙๖

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์ขาว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๙๗

เด็กหญิงอรกานต์ หนุนเจริญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๙๘

เด็กหญิงอริสรา นิรพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๑๙๙

เด็กชายอิศวพล ทิพยสร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๐๐

เด็กหญิงชุติมา แสงกล้า
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๐๑

เด็กหญิงณิชาภัทร สมตัว
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๐๒

เด็กชายนันตชัย วิลานันท์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๐๓

เด็กหญิงปวีณา คงสืบ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๐๔

เด็กหญิงพนิตนันท์ เพ็งธรรม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๐๕

เด็กชายพิภัช เพชรประกอบ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๐๖

เด็กหญิงศิรภัสสร ปะขะเต
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๐๗

เด็กชายสหรัฐ สุริผล
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๐๘

เด็กชายจักรกรินทร์ เนือจันทา

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เม็ดฝาย
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๑๐

เด็กหญิงสิราวรรณ วรรณกิจ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๑๑

เด็กชายธนวินท์ กาญจน์สุภัค
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๑๒

เด็กชายอภินันท์ พะโรงรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๑๓

เด็กชายอุบล คงมัน
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๑๔

นายประสิทธิ

์

สุขสันต์
๑๔/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๑๕

เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีเชียงสา
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๑๖

เด็กหญิงณธิดา รำมะนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๑๗

เด็กหญิงธนัชพร วงษ์สองชัน

้

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๑๘

เด็กชายปรยุทธ์ วังแว่น
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๑๙

เด็กหญิงรัตติกาล นันทบุตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๒๐

เด็กหญิงวรรณภรณ์ ภูมิลำเนา
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๒๑

เด็กชายวิศรุต อำพิมพ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๒๒

เด็กชายเอกวิญญ์ ปจจัยโก
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๒๓

เด็กหญิงจินตนา เทียนจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๒๔

เด็กหญิงฐิตาพร โยแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๒๕

เด็กหญิงทิพวรรณ นำสงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๒๖

เด็กหญิงลัดดาวัล มะโรงมืด
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๒๗

เด็กหญิงวสุนทรา วารินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๒๘

เด็กชายเฉลิมพล ขำพิมาย
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๒๙

เด็กหญิงกาญจนา วงศ์วาลย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๔ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๖๒๓๐

เด็กชายกิตติพันธ์ แดงดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๓๑

เด็กหญิงณัฐชยา แทนเคน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๓๒

เด็กชายธาราแดน เสาศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๓๓

เด็กชายบุญญาสิทธิ

์

ใยสิงห์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๓๔

เด็กหญิงปยะพร ดวงขำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๓๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา เรือนมาศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๓๖

เด็กหญิงรังสินี ขันแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๓๗

เด็กหญิงราตรี ประตังทาเน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๓๘

เด็กหญิงรุ่งไพลิน เทียงเลา

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๓๙

เด็กชายลิขสิทธิ

์

ไกยรัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๔๐

เด็กชายวัชรินทร์ อาจเดช
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๔๑

เด็กหญิงวิภาพร พันพงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๔๒

เด็กชายสราวุธ เบืองบน

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๔๓

เด็กหญิงสุภานันท์ บุญกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๔๔

เด็กหญิงสุวรรณี บัวพา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๔๕

เด็กชายอติคุณ พูนสวัสดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๔๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ลีลาน้อย
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๔๗

เด็กชายกฤษนัย วิวาโค
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๔๘

เด็กหญิงขนิษฐา เครือแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๔๙

เด็กหญิงจิตตินี พิพวนนอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๕๐

เด็กหญิงจินตนา ไชยทองดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๕๑

เด็กหญิงชลดา พูลแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๕๒

เด็กชายณรงค์ มงคลชาติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ โยธานัน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๕๔

เด็กชายธนโชติ วงศ์งอ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๕๕

เด็กชายธีระวัฒน์ สีงาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๕๖

เด็กหญิงนชา พรมสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๕๗

เด็กชายปญญา ศรีโสภณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๕๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ ใจสบาย
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๕๙

เด็กชายพิชัยภูษิต แฟมไธสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๖๐

เด็กชายพีรวัส จำปกลาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๖๑

เด็กหญิงมุทิตา พาภักดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๖๒

เด็กชายรัชชานนท์ เทียนแก๊ด
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๖๓

เด็กชายรัฐพล โคตรศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๖๔

เด็กชายสมประสงค์ ศรีพิมพ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๕ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๖๒๖๕

เด็กหญิงสาวิตรี อินตาโสภี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๖๖

เด็กชายสิทธาพร ปลายแก่น
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๖๗

เด็กหญิงสุณิสา พิบาล
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๖๘

เด็กชายสุรพัศ บุตรสืบสาย
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๖๙

เด็กหญิงอนันตพร เทียงธรรม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๗๐

เด็กชายอนุชา หาญกล้า
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๗๑

เด็กชายอนุสิทธิ

์

ทองดีนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๗๒

เด็กหญิงเบญจพร พันธ์เข็มทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๗๓

เด็กชายไชยภัทร โคตรประทุม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๗๔

เด็กชายไพทูรย์ ทองไสว
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วันกำมิโก
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๗๖

เด็กชายจารุกิตต์ แปนเชือ

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๗๗

เด็กหญิงชนัญญา โสภา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๗๘

เด็กหญิงนัจกร อิมนำขาว

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๗๙

เด็กชายนันทพงศ์ ทุมนาหาด
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๘๐

เด็กชายปฏิภาน สะตะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๘๑

เด็กหญิงปาริชาต คำน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๘๒

เด็กชายพิทยา ปกกาเวสูง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๘๓

เด็กชายมนตรี ชัยชนะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๘๔

เด็กหญิงมารี หอมมาลัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๘๕

เด็กหญิงรัตติกาล อำพิมพ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๘๖

เด็กชายรุ่งอรุณ พันพงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๘๗

เด็กหญิงวาสนา กาวิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๘๘

เด็กชายสิทธิชัย นันลา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๘๙

เด็กหญิงสุทธิตา จันทคาม
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๙๐

เด็กชายอนุวัฒน์ คำหวัน
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๙๑

เด็กหญิงอำภา ปดสี
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๙๒

เด็กชายเมทนี พคิณี
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๙๓

เด็กหญิงกัญญาภัค เทียบหงษา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๙๔

เด็กหญิงชนัชชา มะโรงมืด
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๙๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ อินทร์สูงเนิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๙๖

เด็กหญิงธาริณีย์ เอือไธสง

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๙๗

เด็กหญิงบุษรินทร์ ศรีแพน
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๙๘

นายประวีณ สังสีแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๒๙๙

เด็กหญิงปยดา อบเชย
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๖ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๖๓๐๐

เด็กหญิงปน เขียวนิล

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๐๑

เด็กหญิงวนิดา ประตังทาเน
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๐๒

เด็กหญิงวราพร วงศ์มณีใส
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๐๓

เด็กหญิงสมฤทัย ศรีนรคุตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๐๔

เด็กชายสหภาพ มูลหา
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๐๕

เด็กหญิงสาวิณีย์ อุตเสน
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๐๖

เด็กหญิงสุมาลี โตเสียว

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๐๗

เด็กหญิงอนันตญา พินิจมนตรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๐๘

เด็กชายเดชาวัต ทองดีนอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีชุม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๑๐

เด็กชายกมลทัต นุชสาย
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๑๑

เด็กหญิงกมลพร ศรนรินทร์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๑๒

เด็กหญิงกรัณย์พล ศรประสิทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๑๓

เด็กชายกฤษณะพล เหมือนศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๑๔

เด็กชายกฤษดา แผงงาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๑๕

เด็กหญิงกฤษติกา งามผ่อง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๑๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พูนเจดีย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๑๗

เด็กหญิงกาญจนา บุญทีฆ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๑๘

เด็กชายกิตติกร นันทะเส
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๑๙

เด็กชายกิตติธัช เสาวนิจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๒๐

เด็กชายกิตตินันท์ ขำพิมาย
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๒๑

เด็กหญิงกีรตา แก้วรังศรี
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๒๒

เด็กชายก้องภพ เจริญรัมย์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๒๓

เด็กชายจตุพล สร้างกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๒๔

เด็กชายจินตภัทร เจริญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๒๕

เด็กหญิงจิรนันท์ อินทร์โสม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๒๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

ชุ่มชาลี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๒๗

เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

แสนกล้า
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๒๘

เด็กหญิงจุฑาธิป ตองดำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๒๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทิพย์สันเทียะ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๓๐

เด็กหญิงชยิสา สิริสี
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๓๑

เด็กหญิงชลดา ชัยวิชา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๓๒

เด็กหญิงชลธิชา สุขศาลา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๓๓

เด็กหญิงชาลิสา ศรีบุรี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๓๔

เด็กหญิงชุติมา อาจิณกิจ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๗ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๓๕

เด็กหญิงญาดาวดี คำแคว้น
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๓๖

เด็กหญิงณปภา ปานใจนาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๓๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เกิดช่อ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๓๘

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ บุญชิต
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๓๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ตระกูลศักดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๔๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ทับนิล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๔๑

เด็กชายณัฐมน ปุยฝาย
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๔๒

เด็กหญิงณัฐวิภา บุญศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๔๓

เด็กหญิงณิชานันท์ อนุวรรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๔๔

เด็กชายตะวัน ทุมนาหาด
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๔๕

เด็กชายต้นไผ่ ชูชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๔๖

เด็กชายถิรวุฒิ หาญชะนะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๔๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

ทองศรีสุพรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๔๘

เด็กชายทรรศนพล เจริญตาม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๔๙

เด็กชายธนกฤต จบนุช
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๕๐

เด็กชายธนกฤต บุตคณิต
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๕๑

เด็กชายธนกฤต เตาะไธสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๕๒

เด็กหญิงธมนวรรณ นิลรักษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๕๓

เด็กหญิงธัญพิชา อานไธสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๕๔

เด็กชายธาวิน รักกระโทก
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๕๕

เด็กชายธีรภัทร์ เปรียบยอดยิง

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๕๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

ชุมพล
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๕๗

เด็กหญิงธีริศราพร ดงอุทิตย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๕๘

เด็กหญิงธีร์วรา บัวงาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๕๙

เด็กชายนรการ เรือนเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๖๐

เด็กหญิงนริศรา ม่วงฉาย
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๖๑

เด็กชายนวพล กุสุโมทย์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๖๒

เด็กหญิงนัชชนันท์ ปกเขมายัง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๖๓

เด็กชายนันทพงศ์ ศรีกระสังข์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๖๔

เด็กชายนิติภูมิ เยียมสูงเนิน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๖๕

เด็กหญิงนำใส พันมีสี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๖๖

เด็กหญิงบุศรินทร์ สมสีไสย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๖๗

เด็กชายปกรณ์ บังคะดารา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๖๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ ศรีบุษย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๖๙

เด็กหญิงปณนิกา ถาวร
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๘ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๗๐

เด็กชายปนทอง ผลประเสริฐ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๗๑

เด็กหญิงปาราวตรี ปญญา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๗๒

เด็กหญิงปาลิตา อ่อนนางรอง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๗๓

เด็กชายปยพนธ์ แร่กระสิน
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๗๔

เด็กชายปยพัทธ์ แร่กระสิน
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๗๕

เด็กชายปุณยพัฒน์ อนุกา
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๗๖

เด็กชายผลิตโชค ศรีพรม
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๗๗

เด็กชายพงศกร แย้มศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๗๘

เด็กชายพงศธร สิงห์จำปาทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๗๙

เด็กชายพชรพล ลาภกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๘๐

เด็กหญิงพรรพษา แก้วจุมพล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๘๑

เด็กหญิงพราวขวัญ ชืนพิมาย

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๘๒

เด็กชายพฤฒิพงศ์ นาพรม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๘๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญย่อ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๘๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ เจริญรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แทนผักแว่น
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๘๖

เด็กชายพีรกานต์ ยืนกระโทก

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ พรประภัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๘๘

เด็กชายพีรภัทร ช้างสาร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๘๙

เด็กชายพีระชัย วงค์งาม
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๙๐

เด็กชายภคพล ชินคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๙๑

เด็กชายภัทรบดินทร์ บุตรศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๙๒

เด็กชายภูวนัย จวบกระโทก
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๙๓

เด็กหญิงมณัสวี สิงห์วงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๙๔

เด็กหญิงมณีมณฑ์ สายแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๙๕

เด็กชายยงยศ บุญยัง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๙๖

เด็กชายยุทธนา มหาเขตต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๙๗

เด็กชายรัชภูมิ อุตรชน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๙๘

เด็กชายรัตนะ เดียงไธสง
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๓๙๙

เด็กชายราชฤทธิ

์

รวบกระโทก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๐๐

เด็กชายวรากร คุตรสูตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๐๑

เด็กชายวรากร ทักขิโน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๐๒

เด็กชายวัชรพงษ์ เทนโสภา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๐๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ทูลฉลอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๐๔

เด็กหญิงวีรินทรา อาษามนต์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๙ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๐๕

เด็กชายศตวรรษ สังขะทิพย์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๐๖

เด็กหญิงศรัญญา ทองดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๐๗

เด็กหญิงศศินิภา ปดภัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๐๘

เด็กชายศักรินทร์ อินทร์ผักแว่น
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๐๙

เด็กชายศิริโชค ภักดีภาร
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๑๐

เด็กชายศิวัช ประทุมตรี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๑๑

เด็กหญิงศิโรรัตน์ เกษรจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๑๒

เด็กหญิงศุภิสรา อันทามา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๑๓

เด็กชายสราวุฒิ หอมรวง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๑๔

เด็กหญิงสาม วงค์คลอง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๑๕

เด็กหญิงสาริศา ศรีผดุง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๑๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ โสระแสน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๑๗

เด็กหญิงสุพนิดา ดวงจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๑๘

เด็กหญิงสุภัทราภรณ์ สีชัยตุง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๑๙

เด็กหญิงอติกานต์ ด่านขุนทด
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๒๐

เด็กหญิงอนัญญา ชึรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๒๑

เด็กชายอนุพงศ์ อินทรพรม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๒๒

เด็กชายอัครบดี กองมนต์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๒๓

เด็กชายอิสรานนท์ ข่าวกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๒๔

เด็กหญิงอุมาพร ฉานสูงเนิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๒๕

เด็กหญิงเกษราภรณ์ จาระณะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๒๖

เด็กชายเมทะนี สูตรกระโทก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๒๗

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ศรีภูมิเดิม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๒๘

เด็กชายโทมัส กราฟ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๒๙

เด็กชายไวภพ จุมรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๓๐

เด็กหญิงกมลพร หาญวารี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๓๑

เด็กหญิงกรเกศ ปดไธสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๓๒

เด็กชายกฤติพนธ์ ใจกว้าง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๓๓

เด็กชายกฤษฎา ประยงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๓๔

เด็กหญิงกฤษณา โชติรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๓๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๓๖

เด็กหญิงขวัญพิชชา ชมเชย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๓๗

เด็กหญิงคณิศร บุญทีฆ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๓๘

เด็กหญิงจอย อานด์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๓๙
เด็กหญิงจันทร์ธิดาพร

นนทา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๐ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๔๐

เด็กหญิงจารุมน ดวงมาลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๔๑

เด็กหญิงจิดาภา ศรียันต์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๔๒

เด็กหญิงจิราวรรณ เลียมกลาง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๔๓

เด็กชายจีรพงศ์ ถาประมาตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๔๔

เด็กชายฉัตรดนัย เลยกระโทก
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๔๕

เด็กชายชนกันต์ มุ่งเขตกลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๔๖

เด็กชายชนม์ภูมิ คนเทียง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๔๗

เด็กหญิงชนัฎดา ปตเทนานัง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๔๘

เด็กหญิงชนันภรณ์ บุญโม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๔๙

เด็กหญิงชนิตาพา ทองวิจิตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๕๐

เด็กหญิงชลิดา นาทันรีบ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๕๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ปตเททานัง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๕๒

เด็กหญิงญาณิศา ประจง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๕๓

เด็กหญิงณิชาพร ใหญ่กระโทก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๕๔

เด็กชายตรรกพงษ์ ธรรมนาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๕๕

เด็กชายธนธรณ์ ไกรจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๕๖

เด็กหญิงธนพร อุตตะมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๕๗

เด็กชายธนวรรธน์ วานะติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ ดงแสนสุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ สมสาย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๖๐

เด็กชายธนาภัทร แวงดงบัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๖๑

เด็กหญิงธันยมัย นุงกระโทก
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๖๒

เด็กชายธันวา ชารัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๖๓

เด็กชายธิดารัตน์ เนานะมะบัติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๖๔

เด็กหญิงธีรดา กุลสิงห์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๖๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

ทินโนรส

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๖๖

เด็กชายนพรัตน์ พรหนองแสน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๖๗

เด็กหญิงนพวรรณ ประทุมตรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๖๘

เด็กชายนราทร เณรกูล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๖๙

เด็กหญิงนวพรรษ สามเณร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๗๐

เด็กชายนวพล ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๗๑

เด็กหญิงนวรัตน์ กุดสารี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๗๒

เด็กชายนัฐวัฒน์ ทับชา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๗๓

เด็กหญิงปรียนันทนา กรรโณ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๗๔

เด็กชายปณณัฐ นิลรักษา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๑ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๗๕

เด็กหญิงปยดา มัครมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๗๖

เด็กชายพลกฤต หอยสังข์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๗๗

เด็กหญิงพลอยแก้ว สีสันต์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๗๘

เด็กหญิงภัทรวดี มันคง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๗๙

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีสุดโท
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๘๐

เด็กชายภานุพงศ์ หมายชอบ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๘๑

เด็กชายภานุวัฒน์ บัวสด
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๘๒

เด็กหญิงมุกชิตา มงคลชาติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๘๓

เด็กชายยศพัฒน์ เจริญผิว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๘๔

เด็กชายรัชชานนท์ ปามะโน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๘๕

เด็กชายรัชชานนท์ แก้วจันทร์เกตุ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๘๖

เด็กหญิงรินลดา เรืองจำรัส

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๘๗

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ทองหล่อ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๘๘

เด็กหญิงวรภัทร วรสิงห์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๘๙

เด็กหญิงวรรณธินี ทศคุย
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๙๐

เด็กหญิงวราภรณ์ นกไธสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๙๑

เด็กหญิงวาสนา ยาวศิริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๙๒

เด็กชายวิฐวรรธน์ จันทร์วิเชียร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๙๓

เด็กชายวีรวัตร ลีกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๙๔

เด็กหญิงศศิภา เกษม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๙๕

เด็กชายศิริชัย มัครมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๙๖

เด็กชายศุกลภัทร ตรีเมฆ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๙๗

เด็กหญิงสกาวเดือน ธรรมบุตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๙๘

เด็กชายสิรธีร์ ปราบภัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๔๙๙

เด็กหญิงสิริญา ศรีเตชะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๐๐

เด็กหญิงสุกัญญา พิมเทพ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๐๑

เด็กหญิงสุกัญญา เทียบแสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๐๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ นุชนารถ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๐๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงชมภู
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๐๔

เด็กชายสุทธิชัย ลาบกระโทก
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๐๕

เด็กหญิงสุภาวรรณ มิงขวัญ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๐๖

เด็กชายสุระชัย เจริญรัมย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๐๗

เด็กหญิงอรปรียา โคตรสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๐๘

เด็กชายอรรถวิท คมปก

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๐๙

เด็กหญิงอรวรรยา เถือนเภา

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๒ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๑๐

เด็กหญิงอรอุษา สุขผลิน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๑๑

เด็กหญิงอัญฉริญาพร บรรเทาบุญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๑๒

เด็กชายอัศม์เดช สาขะจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๑๓

เด็กหญิงอาทิตญา ชิดนอก
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๑๔

เด็กชายอานนท์ ประทุมมา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๑๕

เด็กหญิงฮันน่า เบิร์ด
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๑๖

เด็กหญิงกชกร เชิญรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๑๗

เด็กหญิงกนกวรรณ หาญชนะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วไตรรัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๑๙

เด็กหญิงกัญญา สุหา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๒๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กล้าเมืองกลาง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๒๑

เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ ปะนาเต
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๒๒

เด็กหญิงกุ้งนาง โตคีรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๒๓

เด็กหญิงขนิษฐา อบอุ่น

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๒๔

เด็กหญิงขนิษฐา ไตรพรม
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๒๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

หวังดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๒๖

เด็กหญิงจิตรกัญญา ทาบจัตุรัส
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๒๗

เด็กชายจิตรภณ คมปก
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๒๘

เด็กชายจิรวัฒน์ เรืองผล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๒๙

เด็กหญิงจิราวรรณ วรรณวิกิจ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๓๐

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญยัง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๓๑

เด็กหญิงชญานินทร์ โคตรมนตรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๓๒

เด็กชายชนาธิป โชติรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๓๓

เด็กหญิงชมพู่ เลือดกุมภา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๓๔

เด็กชายชลชาติ อาจไพวัลย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๓๕

เด็กหญิงชลิตา กลมกลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๓๖

เด็กหญิงชาลิสา พิมพ์วงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๓๗

เด็กชายชินวัตร ปกระโทก
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๓๘

เด็กหญิงฑิฆัมพร คำหวัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๓๙

เด็กชายณภัทร เพิมดี

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๔๐

เด็กหญิงณราทิพย์ สุทธิสมพงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๔๑

เด็กหญิงณัชชา สุขเมือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๔๒

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ นิลรักษา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๔๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ขานเพราะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๔๔

เด็กชายณัฐพงษ์ เรืองปะคำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๔๕

เด็กชายณัฐภูมิ ลาภเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๔๖

เด็กหญิงณัฐริกา ม่วงคะลา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๔๗

เด็กหญิงณัฐวดี ส่งศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๔๘

เด็กชายดวงเด่น เกิดดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๔๙

เด็กชายธนกร จาดนอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๕๐

เด็กชายธนกร ชินชาติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๕๑

เด็กชายธนพงศ์ สืบชาติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๕๒

เด็กชายธนสิน ตุ้มจงกล
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๕๓

เด็กชายธนัช เรือนเพชร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๕๔

เด็กชายธนาวุฒิ สงผัด

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๕๕

เด็กหญิงธนิดา ฐิติวิริยะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๕๖

เด็กชายธนุวัฒน์ พิมพ์เบ้าธรรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๕๗

เด็กชายธราธร เขียนจะโปะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๕๘

เด็กชายธันวา สูตรกระโทก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๕๙

เด็กหญิงธิดานันท์ ยอดสร้อยทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๖๐

เด็กชายธีรพงษ์ จุมรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๖๑

เด็กชายธีระพงษ์ ภักดีภาร
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๖๒

เด็กชายนที พ่วงพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๖๓

เด็กชายนนทกร ศรีภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๖๔

เด็กชายนัฐพล รักศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๖๕

เด็กหญิงนำทิพย์ บินขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๖๖

เด็กหญิงบงกช เกษกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๖๗

เด็กชายบุญยวีร์ พลเหลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๖๘

เด็กชายปกรณ์ คงใหม่
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๖๙

เด็กชายปรมรรถ แสงแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๗๐

เด็กชายปรเมศร์ กิงเกตุ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๗๑

เด็กหญิงปาริชาต น้อยศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๗๒

เด็กชายพฤทธิพงษ์ งวงช้าง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๗๓

เด็กหญิงพีรพร วงค์งาม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๗๔

เด็กหญิงพุทธรักษา ผลวัฒน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๗๕

เด็กหญิงฟาริดา ทวี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๗๖

เด็กหญิงมธุลัดดา ช้างทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๗๗

เด็กชายมานะ แสวงดนตรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๗๘

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ โชติรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๗๙

เด็กชายวงศธร ลาสิงหาร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๔ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๖๕๘๐

เด็กชายวงศ์ระพี ปรอยกระโทก
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๘๑

เด็กหญิงวรพิชชา เขียนโคกกรวด
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๘๒

เด็กชายวุฒิชัย ข่ากระโทก
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๘๓

เด็กหญิงศศิธร พันธ์จันดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๘๔

เด็กหญิงศิตา บานบัว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๘๕

เด็กหญิงศิริพร อบอุ่น
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๘๖

เด็กหญิงศิริวิภา ศิลาเกษ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๘๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ใหมทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๘๘

เด็กชายสหรัฐ คำโนนม่วง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๘๙

เด็กหญิงสิตราพร พันธ์หอม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๙๐

เด็กหญิงสิริญญา อำกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๙๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ พันธ์พล
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๙๒

เด็กหญิงสุทธสินี แคว้นเขาเม็ง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๙๓

เด็กหญิงอจลญา บุญทีฆ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๙๔

เด็กหญิงอนัญญา องอาจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๙๕

เด็กชายอนิรุธ ศรีพรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๙๖

เด็กชายอนุภัทร คงปนนิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๙๗

เด็กหญิงอริสรา ศรีบุษย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๙๘

เด็กหญิงโมคญา นามเย็น
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๕๙๙

เด็กหญิงกมลวรรณ เข็มทิศ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๐๐

เด็กหญิงกรรณิกา แสนเดช
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๐๑

เด็กหญิงกัลยกร คำประคอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๐๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงค์พุทธะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๐๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีบุษย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๐๔

เด็กหญิงฌัชฌา จำเริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๐๕

เด็กหญิงฐิดาภา หมันกุดเวียน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๐๖

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สุขแม้น
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๐๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร ศรีชุมแสง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๐๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พิมสมบูรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๐๙

เด็กหญิงณัฐพร เลยกระโทก
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๑๐

เด็กหญิงณัฐวดี ม่วงคะลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๑๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ มาสู่
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๑๒

เด็กชายธีราธรณ์ แย้มศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๑๓

เด็กหญิงนพจิรา พรมสัยยา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๑๔

เด็กหญิงนรีกานต์ ทวนมะเริง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๕ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๑๕

เด็กหญิงนลินนิภา อินทะไชย
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๑๖

เด็กหญิงนันทนา สายบุญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๑๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ โกมุด
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๑๘

เด็กหญิงบุษกร บุญชิต
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๑๙

เด็กชายบูรพา ส่งศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๒๐

เด็กชายปฏิพล ยาพยนต์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๒๑

เด็กหญิงปาริฉัตร เคยดอน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๒๒

เด็กหญิงปยารัตน์ ตึดสันโดษ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๒๓

เด็กชายพชรชนม์ ธนาทรัพย์จงกล
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๒๔

เด็กหญิงพลอยไพลิน แสนงาม
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๒๕

เด็กหญิงพัชธิดา วิสาพล
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๒๖

เด็กหญิงพัชราภา อบอุ่น
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๒๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สอนแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เสียมกระโทก
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๒๙

เด็กชายพูนทรัพย์ วิเชียร
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๓๐

เด็กหญิงภัคราวดี ด่านขุนทด
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๓๑

เด็กชายภัทรพงศ์ ประทุมคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๓๒

เด็กชายภัทรพล สิงห์จำปาทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๓๓

เด็กชายภูริภัทร แวงดงบัง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๓๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ธรรมดา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๓๕

เด็กหญิงมัลลิกา แก้วคำบ้ง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๓๖

เด็กหญิงรัชดา พินิจรัมย์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๓๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ สิมมา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๓๘

เด็กชายวชิรวิชญ์ หรีเรไร

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๓๙

เด็กหญิงวรัมพร เจริญผิว
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๔๐

เด็กหญิงวราพร แก้วคูณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๔๑

เด็กหญิงวิจิตรา ปามะโน
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๔๒

เด็กหญิงวิจิตรา เกิดช่อ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๔๓

เด็กชายวิชานันท์ จันทกล
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๔๔

เด็กหญิงวิภาดา ทิพย์โกสุม
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๔๕

เด็กชายวุฒิกร เทพสุนา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๔๖

เด็กหญิงศศิกาญจน์ แวงดงบัง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๔๗

เด็กหญิงศศิชา เกษม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๔๘

เด็กหญิงศิริโสภา ศรีโสภณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๔๙

เด็กหญิงศิริโสภา สาระคร
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๕๐

เด็กชายศุทธิพัฒน์ สาขะจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๕๑

เด็กหญิงสิรินุช แสงระวี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๕๒

เด็กหญิงสุกัญญา ทบวงศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๕๓

เด็กหญิงสุชัญษา สมจิตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๕๔

เด็กหญิงสุนันทา พิมพ์เกตุ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๕๕

เด็กหญิงสุภารัตน์ สูบกระโทก
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๕๖

เด็กชายสุรชัย นุงกระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๕๗

เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ แสนรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๕๘

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ใหลครบุรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๕๙

เด็กหญิงอนันยภรณ์ สร้างนอก
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๖๐

เด็กชายอนุศิษฎ์ คมปก

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๖๑

เด็กชายอภิชานนท์ แสนเกษม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๖๒

เด็กชายอภิรเดช ทิพยสร
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๖๓

เด็กหญิงอมราพร สิทธิกาล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๖๔

เด็กหญิงอรอุมา แสนอาลัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๖๕

เด็กหญิงอริสา ทบธรรม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๖๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ สาพิมาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๖๗

เด็กหญิงเกวริน ก้านคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๖๘

เด็กชายเจษฎา ช้างทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๖๙

เด็กหญิงเมษินี นรเพชร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๗๐

เด็กหญิงเอลี

่

เรนโนเลน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๗๑

เด็กหญิงแซลลี

่

เชอริค
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๗๒ เด็กหญิงแพรวพรรณราย

ทนจังหรีด
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๗๓

เด็กหญิงกนกพร ศรีบุญเรือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๗๔

เด็กชายกฤษฎา ไลไธสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๗๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิงห์ชุม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๗๖

เด็กหญิงกานต์นิสา อาจอาษา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๗๗

เด็กชายกิตติ รวบกระโทก
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๗๘

เด็กหญิงกิติลัดดา

์

พูนอนันต์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๗๙

เด็กชายจักริน กาญจนโชติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๘๐

เด็กหญิงจิราพัชร วงเวียน
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๘๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์วิเชียร
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๘๒

เด็กหญิงญาดา เรืองจุ้ย
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๘๓

เด็กหญิงทิพาวดี เนืองกระโทก

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๘๔

เด็กหญิงธัญชนก บุญมี
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๘๕

เด็กชายนฤภพ พึงพรหม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๘๖

เด็กหญิงนลิน เจริญรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๘๗

เด็กหญิงนลินี มีภักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๘๘

เด็กหญิงนัฐกานต์ เสริมกระโทก
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๘๙

เด็กหญิงนิตยา มีภักดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๙๐

เด็กหญิงนิลลัดดา ขีระนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๙๑

เด็กหญิงปยะนันท์ เลือนศักดิ

่ ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๙๒

เด็กหญิงปนเกล้า บุตรทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๙๓

เด็กชายพงศธร เจริญศิลป
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๙๔

เด็กชายพรประเสริฐ ศรีบุษย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จงวงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๙๖

เด็กหญิงวรรณรัตน์ สมพงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๙๗

เด็กหญิงวรรณิกา ศรีแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๙๘

เด็กหญิงวิยดา พรมมาสม
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๖๙๙

เด็กหญิงศรีคำรุ้ง วงษ์ปญญา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๐๐

เด็กหญิงศศิกานต์ อินทวงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๐๑

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ชุมหิรัญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๐๒

เด็กหญิงศิรัญญา คุณาพลเทวินทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๐๓

เด็กหญิงสมิตา ขามคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๐๔

เด็กหญิงสิริมา นันลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๐๕

เด็กชายสีหราช ไร่กระโทก
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๐๖

เด็กชายสืบศิลป ชัยนำอ้อม
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๐๗

เด็กหญิงสุนันทา วงค์คลอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๐๘

เด็กชายอภินันท์ วงค์ศิษย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๐๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วามะเกต
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๑๐

เด็กหญิงอริษา นาคีสังข์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๑๑

เด็กหญิงอัฌชาวดี กองมนต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๑๒

เด็กหญิงอารีญา วิจิตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๑๓

เด็กหญิงไพริน จะโสรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๑๔

เด็กหญิงกนกพร คุตรสูตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ จวงกระโทก
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๑๖

เด็กชายกฤษฎา กิจกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๑๗

เด็กชายกฤษฎา ยากระโทก
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๑๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรหนองแสน
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๑๙

เด็กชายจตุพล กุลสิงห์
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๒๐

เด็กหญิงจิราวรรณ โสภาพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๒๑

เด็กชายชนทัต เสียมกระโทก
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๒๒

เด็กหญิงชาลินี อ่อนนางรอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๒๓

เด็กหญิงญาดา หนูจันทึก
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีพงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๒๕

เด็กชายทวีสิทธิ

์

ริมกระโทก
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๒๖

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ นาคนวล
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๒๗

เด็กชายธนภัทร ดีอุบล
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๒๘

เด็กหญิงธนาภา พันณรงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๒๙

เด็กหญิงธรรมธัช ปนะกะเส
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๓๐

เด็กชายธีรพงศ์ พิมพ์เบ้าธรรม
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๓๑

เด็กชายธีรภัคร์ สายบุญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๓๒

เด็กชายนธีกรณ์ หลอดกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๓๓

เด็กหญิงปนัดดา ปอมรักษา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๓๔

เด็กหญิงพจมาน ปุยฝาย
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๓๕

เด็กหญิงพฤกษา ผลวัฒน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๓๖

เด็กหญิงพิมพิกา ตุ้มจงกล
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๓๗

เด็กชายพีระพัฒน์ รักนำเทียง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๓๘

เด็กชายภัทรพล ตามสัตย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๓๙

เด็กหญิงศิริพรรณ คุ้มไพทูลย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๔๐

เด็กชายศิริศักดิ

์

ตุ้ยบา
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๔๑

เด็กชายศุภณัฐ อันทามา

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๔๒

เด็กหญิงสิริยา หล้าอำพร
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๔๓

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ศรีสอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๔๔

เด็กหญิงสุพรรษา แซกกระโทก
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๔๕

เด็กชายสุรพล ประทุมมา
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๔๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

อาจมี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๔๗

เด็กหญิงอนัญพร ศรีวิวัฒน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๔๘

เด็กหญิงอรณี ฉิมพลี
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๔๙

เด็กหญิงอรพิมล ดาวรีรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๕๐

เด็กหญิงอาทิตยา คหาวงศ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๕๑

เด็กหญิงอาริตา กล้าหาญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๕๒

เด็กหญิงเกวลิน นาคนวล
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๕๓

เด็กหญิงเปรมฤทัย จตุทอน

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๕๔

เด็กหญิงกัญญานันท์ แคะสูงเนิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๕๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บูรณะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ น่วมพิพัฒน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๕๗

เด็กชายธนะพัฒน์ คมปก
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๕๘

เด็กหญิงปวีณา เรไรสระน้อย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๕๙

เด็กหญิงพรทิวา เทียบมาก
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๖๐

เด็กชายพัสกร ปกเคเต
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา วรพิมพ์รัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๖๒

เด็กหญิงสโรชา เคยดอน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๖๓

เด็กชายอนุภัทร ปกกะตา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๖๔

เด็กชายอัครชา ราชวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๖๕

เด็กหญิงกฤตพร สมคิด
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๖๖

เด็กชายกฤษฎา สงประคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๖๗

เด็กหญิงชิดชนก สืบสายลา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๖๘

เด็กหญิงดารารัตน์ อดทน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๖๙

เด็กหญิงริลดา ดวงจันทึก
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๗๐

เด็กหญิงวรินทร เวียงสมุทร
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๗๑

เด็กหญิงศุภิสรา นนทพิมพ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๗๒

เด็กชายสรวิชญ์ สังขรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๗๓

เด็กชายอชิตพล เจริญคาวี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๗๔

เด็กชายอนันต์ยศ รืนเริง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๗๕

เด็กชายอนุวัฒน์ เรไรสระน้อย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๗๖

เด็กหญิงอนุสรา ปกกะตา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยเสริฐ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๗๘

เด็กชายยุทธจักร ทองคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๗๙

เด็กหญิงสุทธิดา ด้วงทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๘๐

เด็กชายอภิรุต จัดนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๘๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปะวันเตา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๘๒

เด็กหญิงอรอุษา แก้วบับภา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๘๓

เด็กชายกรวิชญ์ เจริญศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๘๔

เด็กหญิงกฤติพร พูนสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๘๕

เด็กหญิงกิตติมา กองสกุล
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๘๖

เด็กหญิงกุลธิดา รักษาสระน้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๘๗

เด็กหญิงชญานี แซมกระโทก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๘๘

เด็กหญิงชลิดา ช่วงชัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๘๙

เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์ จุลตะคุ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๙๐

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ พึงสำโรง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๙๑

เด็กหญิงณัฐรินีย์ วงค์ษารี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๙๒

เด็กหญิงดวงพร ฉัตรดอน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๙๓

เด็กชายธนภัทร จันทร์ศรีคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๙๔

เด็กหญิงธัญวรรณ พรมทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๙๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ขอขันกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๙๖

เด็กชายนิพิฐพนธ์ ธนที
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๙๗

เด็กหญิงบุสรา มหาอ้น
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๙๘

เด็กชายปฏิภาณ หงส์ราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๗๙๙

เด็กหญิงปรมินท์ พูพะไล
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๐๐

เด็กหญิงปรัชนันท์ จันทร์สิงขะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๐๑

เด็กชายปรเมษฐ์ เกศสำโรง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๐๒

เด็กหญิงปาริชาติ สังข์แก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๐๓

เด็กหญิงพรนภัส คงบุญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๐๔

เด็กหญิงพรรณวริน รวยจังหรีด
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๐๕

เด็กชายพันธวัช อัมพวันน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๐๖

เด็กหญิงพิจิตจินดา รังกระโทก

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๐๗

เด็กหญิงพิมลรัตน์ จูธารี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๐๘

เด็กชายพีระพงศ์ ยอดวงษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๐๙

เด็กชายพีระพล ยอดวงษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๑๐

เด็กชายราชัน สมนอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๑๑

เด็กหญิงวรดา ลาสกุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๑๒

เด็กหญิงวริยา ตองดำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๑๓

เด็กหญิงวาริน แน่กลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๑๔

เด็กชายวิภพ ดัดสูงเนิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๑๕

เด็กหญิงศรสวรรค์ แก้วมีศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๑๖

เด็กชายศราวุฒิ คล้ายตะคุ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๑๗

เด็กหญิงศิริเกษ แจ้งประจักษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๑๘

เด็กชายศิวกร ไหลครบุรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๑๙

เด็กชายศุภกานต์ จงพินิจ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๒๐

เด็กชายศุภวิชญ์ ไสยศาสตร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๒๑

เด็กหญิงสิรินยา โชติประวิช
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา พูนสวัสดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๒๓

เด็กหญิงสุธิมา ฉัตรกระโทก
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๒๔

เด็กหญิงสุพรรณิกา อินทร์ผักแว่น
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๑ / ๘๔๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๒๕

เด็กหญิงสุภัสสรา พันธะมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๒๖

เด็กชายอนุวัฒน์ บัวจะโปะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๒๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุวรรณศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๒๘

เด็กชายเจมส์ แลงด็อน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๒๙

เด็กชายเมธา ชอบมี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๓๐

เด็กชายเอกชัย จันทร์เสนาะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๓๑

เด็กชายโชคทวี เหล่าบุรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๓๒

เด็กชายกฤษดนัย ผิวละออง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๓๓

เด็กหญิงกานธิดา วิริยะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๓๔

เด็กหญิงนฤมล สุขเจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๓๕

เด็กชายนันทคม กลินสำโรง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๓๖

เด็กชายพรเมฆา เชาวนโชติ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๓๗

เด็กชายพัชรพล พลเหลา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๓๘

เด็กชายรชานนท์ ศรชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๓๙

เด็กชายอนุพัฒน์ หอมชืน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๔๐

เด็กหญิงอัญมณี ปดภัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๔๑

เด็กหญิงเจนจิรา ไฮกระโทก
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๔๒

เด็กชายณัฐวุธ มาพร้าว
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๔๓

เด็กชายดนัย สติภา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๔๔

เด็กชายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๔๕

เด็กหญิงรุจิกา
กาญจนวิเชียรโชติ ๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๔๖

เด็กชายวรรธนา นวลกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๔๗

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สิงห์คำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๔๘

เด็กชายเมธี เคนคำน้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๔๙

เด็กหญิงกฤษณา แซ่เอียว

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๕๐

เด็กหญิงจิรนันท์ ขาวปะคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๕๑

เด็กหญิงชลธิชา พานิชศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๕๒

เด็กหญิงธนพร จรเอ้กา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๕๓

เด็กหญิงนารถนที เจริญศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๕๔

เด็กหญิงปรมาพร เพ็งจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๕๕

เด็กหญิงปวิชญา มากสลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๕๖

เด็กหญิงพิมพิมล เนตรตรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๕๗

เด็กหญิงมัลลิกา พานิคม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๕๘

เด็กหญิงศรัณยา แปงหอม
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๕๙

เด็กหญิงสุนิสา ลีสม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๖๐

เด็กชายอิสรา สาเถือน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๖๑

เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ ชัยรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๖๒

เด็กชายไกรวิทย์ คำพัก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๖๓

เด็กหญิงธารารัตน์ ดวงนิล
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๖๔

เด็กชายนาวิน อุดมพร
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๖๕

เด็กหญิงนิศาชล แปนดวงเนตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๖๖

เด็กหญิงรุ่งนภา พานเงิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๖๗

เด็กหญิงวรลักษณ์ เศษปะคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๖๘

เด็กหญิงวราภรณ์ นาหลุบเลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๖๙

เด็กหญิงวาสินี สร้อยมณี
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๗๐

เด็กหญิงวิภาดา บุญเรือง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๗๑

เด็กชายสมชิต ศรีนาค
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๗๒

เด็กหญิงสุชาวดี เข็มมณี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๗๓

เด็กชายสุทธินันท์ โต๊ดชนัง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๗๔

เด็กหญิงสุพัตรา มีภักดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๗๕

เด็กหญิงอภิญญา กอบไธสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๗๖

เด็กหญิงเพียงดาว แหวนนิล
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๗๗

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ปองคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๗๘

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ปองคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๗๙

เด็กชายจักรกฤษ สุระทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๘๐

เด็กหญิงจิตตมาส ทบบุญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๘๑

เด็กหญิงจิราพร ดีนอก
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๘๒

นายชัยวัฒน์ มีเทียน
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๘๓

เด็กหญิงชุรินทร์ สิงห์สถิต
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๘๔

เด็กหญิงนหทัย ทับกระโทก
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๘๕

เด็กชายปฏิภาณ กัลยา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๘๖

เด็กหญิงพรญาณี สีมาโลฤทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๘๗

เด็กหญิงมณีพิชา พานิคม
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๘๘

เด็กหญิงยุภาดา เตวิชา
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๘๙

เด็กหญิงวิภา นารถแนว
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๙๐

เด็กชายวีระเกียรติ ทิพย์พันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๙๑

เด็กชายวุฒิพงศ์ นิรภัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๙๒

เด็กชายศักรินทร์ ปาปกเค
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๙๓

เด็กชายสิทธิพงศ์ ศรีเตชะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๙๔

เด็กหญิงสิราภรณ์ ลาลาด
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๙๕

เด็กหญิงสุชาดา มาลาศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๙๖

เด็กชายสุทธิรักษ์ จันทร์กระจ่าง
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๙๗

เด็กหญิงสุพรรษา อดทน
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๙๘

เด็กชายอภิชาติ มณีโชติ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๘๙๙

เด็กหญิงเมธิศา ไต้สำโรง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๐๐

เด็กหญิงไปรมา ขันโมรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๐๑

นางสาวกรรณนิกา โตคีรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๐๒

นางสาวคณิตกุล ศรีวะรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๐๓

นางสาวจันทกานติ

์

ราชวงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๐๔

นางสาวจิราภรณ์ พรมสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๐๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ดีนอก
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๐๖

นางสาวจุฑามาศ เกษกุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๐๗

นางสาวชลธิชา ทิพย์โภชน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๐๘

เด็กหญิงฐนิชา ดวงนิล
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เข็มจีน
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๑๐

นายธีรภัทร คำหวัน
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๑๑

นางสาวธีราภรณ์ สุระทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๑๒

เด็กหญิงนริศรา วระบุตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๑๓

นางสาวนิภาพร ชัยรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๑๔

นางสาวปวีณา ลีสม
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๑๕

เด็กชายมานุ ฉกรรจ์ศิลป
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๑๖

นายรณฤทธิ

์

สีเขียว
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๑๗

เด็กหญิงรัตนาวดี น้อมมนัส
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๑๘

นายวัชรินทร์ แววไธสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๑๙

เด็กชายวิทวัส คนชุม
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๒๐

นางสาววิภาดี ชืนใจดี

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๒๑

นางสาววิยดา มันธร

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๒๒

เด็กหญิงสุทธิดา แสงโคตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๒๓

นางสาวอธิตญา พานเงิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๒๔

นางสาวอุมาพร อักษรพิมพ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๒๕

นางสาวกนกพร พุทไธสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๒๖

นางสาวกัญญารัตน์ บุญเขือง

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๒๗

นางสาวชลธิชา จันทะคำมา
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๒๘

นางสาวณัฏฐภรณ์ สิงห์วงศ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๒๙

นายณัฐพงศ์ หาญวารี
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๓๐

นายณัฐพล อึงจุ้ย

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๓๑

นายถนอม นิลพาทย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๓๒

นายธนกฤต เทียนจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๓๓

นายธนวัฒน์ อรัญศักดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๓๔

นายธนวิทย์ เรืองนางรอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๓๕

นายธรรมฤทธิ

์

ฉิมมา
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๓๖

นายบี สะตะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๓๗

นายปกรณ์ ศรีศักนอก
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๓๘

นางสาวพรพิมล ปานเรือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๓๙

นายพลากร จรเอ้กา
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๔๐

นายพัทธพล โอกระโทก

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๔๑

นางสาวรัตติพร ผิวขาว
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๔๒

นางสาวศิริลักษณ์ สิทธิเทียมทอง

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๔๓

นางสาวสาวินี โทถม
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๔๔

นางสาวสุพรรษา ยอดสุรินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๔๕

นายสุริยันต์ จงวงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๔๖

นางสาวหนึงหทัย

่

คตโคตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๔๗

นายอรัญชัย วัฒนธรรม
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๔๘

นางสาวอิสริยา นนทะนำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๔๙

นายไกรฤทธิ

์

เสาแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๕๐

นายกฤษฎา แสงมาลี
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๕๑

นางสาวกิงการ

่

โกสินชัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๕๒

นายจันทกานต์ นิลชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๕๓

นายชัชวาลย์ เณรกูล
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๕๔

นายธานี เอียมนางรอง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๕๕

นางสาวธิดารัตน์ ปองคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๕๖

นายธีรพล ดวงนิล
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๕๗

นางสาวภานุมาศ รำมะนา
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๕๘

นางสาววรรณิสา บุญเรือง
๒๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๕๙

นายศราวุฒิ บุญจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๖๐

นายศิรวิทย์ เรืองนางรอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๖๑

นายศิรสิทธิ

์

เรืองนางรอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๖๒

นายศุภชัย พิมพ์โค้น
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๖๓

นายอดิศักดิ

์

จันพรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๖๔

นางสาวแสงระวี เสียมกระโทก
๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนไทยเจริญวิทยา วัดไทยเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๖๕

เด็กหญิงชนัญชิดา พิพิธกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๖๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ สารนาเรียง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๖๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

มาตรวังแสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๖๘

เด็กหญิงพิมพ์พิมล อักษร
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๖๙

เด็กหญิงภัณฑิรา ปารีเสน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๗๐

เด็กหญิงสุชาวดี คำพัก
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๗๑

เด็กหญิงชาลิสา โคตรประทุม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๗๒

เด็กชายทรัพย์ชัย จันทร์แดง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๗๓

เด็กชายปวริศ ลาดแท่น
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แวงโภสา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๗๕

เด็กชายณัฐพนธ์ จอดนอก
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๗๖

เด็กหญิงณัทมน แสงแสน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๗๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

พิพิธกุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๗๘

เด็กหญิงปยมาศ จุลไธสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๗๙

เด็กหญิงรัตนภรณ์ แก้วสุวรรณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๘๐

เด็กชายสุธี ปกกาสาตัง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๘๑

เด็กหญิงเพ็ญพโยม มณีโชติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๘๒

เด็กชายเอกสิทธิ

์

นามเย็น
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๘๓

เด็กหญิงไอลดา แก้วศรีนวล
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วัดไทยเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๘๔

เด็กหญิงจันทกานต์ แววกระโทก
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๘๕

เด็กชายธนภัทร บุญอบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๘๖

เด็กชายธีรวัฒน์ แซ่ตัง

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๘๗

เด็กชายธีรวุฒิ โพธิทอง

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๘๘

เด็กชายนันทชัย ทิพย์อักษร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๘๙

เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

จรเอ้กา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๙๐

เด็กหญิงบุญยวีร์ มากกว่าวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๙๑

เด็กชายบุรธัช นาคีสังข์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๙๒

เด็กหญิงปวีณา สาพิมาน
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๙๓

เด็กหญิงปาลิตา ชูเชิดเชือ

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๙๔

เด็กชายพงศ์ธิพันธ์ ผิวพรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๙๕

เด็กชายภานุ สุเลนรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๙๖

เด็กหญิงภาวิลัย ใผจังหรีด
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๙๗

เด็กหญิงรัตติกาล มิงามรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๙๘

เด็กชายสัณหวัช ปกโกทะสัง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๖๙๙๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ ยงปญญา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๐๐

เด็กชายอดุลย์ศักดิ

์

อำสา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๐๑

เด็กชายอาทิตย์ ฉิมชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๐๒

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์สิงห์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๐๓

เด็กชายชนันธร พิจารณาครบุรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๐๔

เด็กชายชลิต ช่างพะเนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๐๕

เด็กหญิงชลิตา ละสามา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๐๖

เด็กชายณัฐพนธ์ พรมนัส
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๐๗

เด็กหญิงดวงพร สมโสม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๐๘

เด็กหญิงทรายขวัญ ปะนาเต
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๐๙

เด็กชายทักษ์ดนัย ชาญปอม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๑๐

เด็กชายธนิน จุลมาศ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๑๑

เด็กหญิงธัญจิรา สาวมนตรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๑๒

เด็กหญิงธันย์ชนก โภคทรัพย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๑๓

เด็กชายนัฐภูมิ ชามลตรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๑๔

เด็กชายปรวิช คชแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๑๕

เด็กหญิงปราณวาด ศรีขำหาญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๑๖ เด็กหญิงปริมประภาภรณ์

พวงปะคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๑๗

เด็กชายภควัฒน์ เทียงธรรม

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๑๘

เด็กชายภีมเดช สิทธิการ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๑๙

เด็กหญิงมาลิสา เตยจังหรีด
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๒๐

เด็กชายสหชาติ โสชาติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๒๑

เด็กหญิงอารยา จิตนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๒๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ คงเจริญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ห้ากระโทก
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๒๔

เด็กหญิงขนิษฐา นากสิงห์ชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๒๕

เด็กชายคณิต โพธินางรอง

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๒๖

เด็กหญิงจรรยพร จิวจังหรีด

๋

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๒๗

เด็กหญิงดาววนิล แผ้วจันทึก

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๒๘

เด็กชายทินกร โทขันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๒๙

เด็กหญิงประภาพร ประสงค์ดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๓๐

เด็กชายปญญพนต์ ปานศรีแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๓๑

เด็กชายพชรดนัย ศรีจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๓๒

เด็กหญิงพรชิตา พรมธิดา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๓๓

เด็กชายพิทักษ์ บังลับแลง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ จันนอก
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๓๕

เด็กชายภูริพัฒน์ ยอดวิชา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๓๖

เด็กหญิงรุ่งนภา สมนอก
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๓๗

เด็กหญิงวรรณิดา โคตุเสนา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๓๘

เด็กหญิงวรัญญา ทิพพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๓๙

เด็กหญิงวรัทยา รูปกระโทก
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๔๐

เด็กชายวิษณุ ยากระโทก
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๔๑

เด็กชายวุฒิชัย ชัยชุมพล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๔๒

เด็กชายวุฒิชัย ทิพย์อักษร
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๔๓

เด็กชายอติเทพ เศิกศิริ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๔๔

เด็กหญิงอภิชญา ช่างพะเนา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๔๕

เด็กชายเจตนิพัทธ์ พาราครบุรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๔๖

เด็กหญิงกนิษฐา ประเสริฐสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๔๗

เด็กชายกฤษณะ เร่งงาน
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๔๘

เด็กหญิงกัญญาภัค ทิศกระโทก
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๔๙

เด็กชายณัฐพล ช่วยจังหรีด
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๕๐

เด็กหญิงนัขชา พานิชย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๕๑

เด็กชายนิรุช จูงกระโทก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๕๒

เด็กชายพีรพงษ์ อรัญพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๕๓

เด็กหญิงวรนุช ยงปญญา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๕๔

เด็กหญิงวราพร เบ้าเกษม
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๕๕

เด็กหญิงวิยดา เหลืองเอียม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๕๖

เด็กชายวีรภัทร จันทร์สิงห์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๕๗

เด็กชายสกฤษฎิ

์

สุนทรสูงเนิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๕๘

เด็กหญิงสุธิดา ฉิมชาติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๕๙

เด็กหญิงเกตุณัฐชา ขันประโคน
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๖๐

เด็กหญิงกมลชนก คงเครือ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๖๑

เด็กชายกฤษฎา ชูแฉล้ม
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๖๒

เด็กหญิงกัลยาณา ยวงรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๖๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา ปตตะพี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๖๔

เด็กหญิงดอกฝาย แหลมไธสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๖๕

เด็กหญิงทิวากร หอมกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๖๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทิศกระโทก
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๖๗

เด็กหญิงศศิธร จันทร์สิงห์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๖๘

เด็กหญิงสิราวรรณ ทิพย์พันธ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๖๙

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

สิทธิกาล

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๗๐

เด็กชายชลชาติ กลีบบัว
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๗๑

เด็กชายณัฐพล พากิง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๗๒

เด็กชายวรวุฒิ ศรีเมือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๗๓

เด็กหญิงกชกร ผาสุขสม
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๗๔

เด็กหญิงจรรยพร หอมหวน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๗๕

เด็กชายจักรินทร์ เคนตู้
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๗๖

เด็กชายจิรายุ ศรีสรรค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๗๗

เด็กหญิงฐานิดา กุดนอก
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๗๘

เด็กชายณัฐภูมิ ยิมจันทร์

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๗๙

เด็กชายณัฐวัตร ทองพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๘๐

เด็กหญิงนัทธ์หทัย แสนโกฏิ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๘๑

เด็กหญิงพราวภูรี ด้วยนางรัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๘๒

เด็กหญิงพิชญา ศรีทูล
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๘๓

เด็กหญิงศุกัญญา ขุนแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๘๔

เด็กหญิงอรชา ริดด่านกลาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๘๕

เด็กหญิงอารัญญา สุขตระกูล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๘๖

เด็กชายกรกช แก้วกูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๘๗ เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์

บุญยอ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๘๘

เด็กชายกิตติธัช โนรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๘๙

เด็กหญิงกิติสิริภา เนืองกระโทก

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๙๐

เด็กหญิงชนม์นิภา คำมะณี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๙๑

เด็กหญิงฑิมพิกา เรืองคำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๙๒

เด็กหญิงณิชกานต์ ปานชารี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๙๓

เด็กหญิงณิชกานต์ รนกระโทก
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๙๔

เด็กชายทำเนียบ สมบุญเพ็ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๙๕

เด็กหญิงธันยพร แสนยามูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๙๖

เด็กหญิงปริศนา เหมวิหก
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๙๗

เด็กหญิงพรศิริ ดอมไธสง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๙๘

เด็กชายวันชัย แก้วคูนอก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๐๙๙

เด็กหญิงศันสนีย์ อาจขำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๐๐

เด็กชายศุภชัย ไชยทุ่งฉิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๐๑

เด็กหญิงสุจิรา จดรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๐๒

เด็กชายอภิพัฒน์ ประขวัญครบุรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๐๓

เด็กหญิงอรปรียา ทาโปน้อย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๐๔

เด็กชายอัครโยธิน ภิรมย์จิตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๐๕

เด็กหญิงอัยญาริน บึงไกร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๐๖

เด็กหญิงเกวลิน คล้ายสงคราม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๐๗

เด็กชายเสน่ห์ แย้มขยาย
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๐๘

เด็กหญิงกมลนัทต์ แซกกระโทก
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๐๙

เด็กหญิงกัญธิมา คำใบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๑๐

เด็กหญิงกัลย์สุดา บูรณพล
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๑๑

เด็กชายณัฐนนท์ ตีบน้อยดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๑๒

เด็กหญิงตติยา เวชสุวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๑๓

เด็กหญิงธิดา ศรีสำราญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๑๔

เด็กหญิงนัทชา ศรีทูล
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๑๕

เด็กชายนัทธพงศ์ อนุสามิ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๑๖

เด็กหญิงปวีย์ธิดา นิธิวัฒน์ธนากูล
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๑๗

เด็กหญิงปาริชาติ จีนปรุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๑๘

เด็กหญิงพิชชาภา บุญศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๑๙

เด็กหญิงรัตนา สารวัน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๒๐

เด็กหญิงวรรณพร จันทหาร
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๒๑

เด็กหญิงวริศรา สอนดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๒๒

เด็กชายศักดิดา

์

บุราณรมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๒๓

เด็กชายศิวกร สอนนอก
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๒๔

เด็กชายสรวิชญ์ ลิศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๒๕

เด็กชายสิทธิพร เห็มอ่อน
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๒๖

เด็กชายสิทธิพล เบ้านอก
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๒๗

เด็กหญิงสุชาวดี ไม้งาม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๒๘

เด็กหญิงสุธิดา มะลิงาม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๒๙

เด็กหญิงอรนิสา นาใจรีบ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๓๐

เด็กหญิงอุทุมพร ตาติจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๓๑

เด็กหญิงแพรวา ราษีเมฆ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๓๒

เด็กหญิงแอนนี

่

นุยอนรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๓๓

เด็กชายชาญณรงค์ พลวงกิง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๓๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ลิศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๓๕

เด็กชายภาณุพงศ์ จันทร์เดช
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๓๖

เด็กชายวิวัฒน์ กองแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๓๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์สระบัว
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๓๘

เด็กหญิงสมิตา ทบประดิษฐ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๓๙

เด็กชายนพรัตน์ มุขประดับ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๔๐

เด็กหญิงกนกพร ภักดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๔๑

เด็กชายคมจักร รัตนวิชัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๔๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ แสงบัวผัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๔๓

เด็กชายชวัลวิทย์ วัดพิมาย
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๔๔

เด็กหญิงญาณิศา นิลนนท์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๔๕

เด็กหญิงณัฎฐา เนือแก้ว

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๔๖

เด็กหญิงณิชา เนือแก้ว

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ ตากงูเหลือม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๔๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ วงศ์ภักดี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๔๙

เด็กชายนุธิต เนือแก้ว

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๕๐

เด็กชายปริญญา สงเปอย
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๕๑

เด็กชายพิชุตม์ ราษฎรดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๕๒

เด็กชายภัทรสัย วามะกัน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๕๓

เด็กหญิงมนัสสินี ประกิจรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๕๔

เด็กชายยุทธนา โพธิทอง

์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๕๕

เด็กชายวีรภัทร พิมพ์เสน
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๕๖

เด็กชายศิรภัทร พลนางรอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๕๗

เด็กชายศุภกร พะธะนะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๕๘

เด็กหญิงเปลวทิพย์ ผลกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๕๙

เด็กชายเมธัส ทองแดง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๖๐

เด็กหญิงไอริน มารสูตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๖๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แตะกระโทก
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๖๒

เด็กหญิงชุติมา เข็มนางรอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๖๓

เด็กชายธีรไนย ธาตะนะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๖๔

เด็กชายนรพนธ์ กล้าหาญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๖๕

เด็กชายปภาวิชญ์ ท่าจอหอ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๖๖

เด็กชายปยะเทพ กาฬภักดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๖๗

เด็กหญิงภัทรวดี พันดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๖๘

เด็กชายภูริภัทร ขุนวิชา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๖๙

เด็กชายวันชัย เจริญรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๗๐

เด็กชายสัญญา เดชอุปการ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๗๑

เด็กหญิงสุธาวัลย์
จันทร์กลางเดือน

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๗๒

เด็กชายอาทิตย์ หอยสังข์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๗๓

เด็กหญิงอโรชา เรืองปะคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๗๔

เด็กชายโรเบิร์ต ประกิจรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๑ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๗๕

เด็กหญิงไปรยาพร เรืองปะคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศกร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๗๖

เด็กหญิงกชมนพรรณ์ ตรีวงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๗๗

เด็กชายกฤตัชญ์ สีสันต์

๒๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๗๘

เด็กชายจีรวัฒน์ รถเพ็ชร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๗๙

เด็กชายฉลองราช สุขสุทธิ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๘๐

เด็กชายธนพงศ์ วงษา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๘๑

เด็กชายพายุ ฉิมพาลี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๘๒

เด็กชายภูริวัฒน์ อ่อนหนองหว้า
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๘๓

นางสาววรรณรดา เหล็กกล้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๘๔

เด็กชายวรินทร สคูนฉุมหมืน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๘๕

เด็กหญิงศศิกานต์ เอ้โถบุตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๘๖

เด็กชายศุภเสกข์ สีลากิจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๘๗

เด็กหญิงสายฤทัย ตังสูงเนิน

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๘๘

เด็กหญิงสุชาดา สุระเกษ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๘๙

เด็กหญิงสุธิตา สุทโธ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๙๐

นางสาวสุภัชชา เลือนไธสง

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๙๑

เด็กชายอภิวัฒน์ สีสันต์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๙๒

เด็กหญิงอภิสรา บุตรดี
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๙๓

เด็กหญิงอรณัส พิมพ์ประเสริฐ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๙๔

เด็กหญิงโรสจริน หล้าบุดดา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๙๕

เด็กหญิงกนกวรรณ จันราช
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๙๖

เด็กชายกฤษฎา แก้วใส
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๙๗

เด็กชายกฤษดา น้อยพารา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๙๘

เด็กชายกิตติภูมิ ใหญ่กระโทก
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๑๙๙

เด็กชายชญานนท์ วาปโส
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๐๐

เด็กหญิงชมพูนิกข์ โสพรมมี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๐๑

เด็กชายชัยกร โจมพรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๐๒

เด็กชายณัฐพงษ์ โพนนอก
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๐๓

เด็กชายธนพล พรรณรงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๐๔

เด็กหญิงปราติญา พึงกุล

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๐๕

เด็กหญิงปวีณา แสงสุวรรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๐๖

เด็กชายภัครวัฒน์ โศรกศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๐๗

เด็กชายภาณุภาพ เทียงทำ

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๐๘

เด็กหญิงยุพะเรศ ตังสูงเนิน

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๐๙

เด็กชายวทัญู ฉิมกูล
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๒ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๗๒๑๐

เด็กหญิงวรรณวิสา พาชัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๑๑

เด็กชายวรวิช ศรีจุลลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๑๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชายคง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๑๓

เด็กหญิงเสาวนิตย์ ปดภัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๑๔

เด็กชายเอกบดินทร์ บุญศรีสอาด
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๑๕

เด็กชายเอกพัฒน์ โกติรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๑๖

เด็กชายกนกพล ศิริกำเนิด
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๑๗

เด็กชายกฤตธรรม ตรีวงค์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๑๘

เด็กหญิงจันทกานต์ พันลาว
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๑๙

เด็กชายติณณภพ นวนเท่า
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๒๐

เด็กหญิงธนกร เทินสะเกตุ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๒๑

เด็กชายธนากร บุตรดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๒๒

เด็กชายธนาธิป เหมือยไธสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๒๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ พุงธิราช

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๒๔

เด็กชายธีรพงษ์ วัฒนกูล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๒๕

เด็กหญิงพรนิภา ศิริสุวรรณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๒๖

เด็กชายพรมงคล เปล่งชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๒๗

เด็กหญิงพรรณปพร พนมใส
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ตังวิชิต

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๒๙

เด็กหญิงมนัสวี โยเหลา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๓๐

เด็กชายยอดปราชญ์ มิลยะกากี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๓๑

เด็กชายรัชชานนท์ ลาดกระโทก
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๓๒

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สีแซก
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๓๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ชินคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๓๔

เด็กชายศิวัช เชิดรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๓๕

เด็กหญิงสิรนันท์ สวยครบุรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๓๖

เด็กหญิงอินธิรา วาสิกรัตน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๓๗

เด็กหญิงเจนจิรา เรืองปะคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๓๘

เด็กชายเจษฎาพร ผลพรต
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๓๙

เด็กชายเดชสิทธิ

์

เลาตา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๔๐

เด็กชายกรทอง ใจแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทบวงศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๔๒

เด็กชายปยวัฒน์ เชยสำโรง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๔๓

เด็กชายพงศกร ประกิจรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๔๔

เด็กชายวิระชัย ตังสูงเนิน

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๔๕

เด็กชายเสฎฐวุฒิ วงสารี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๔๖

เด็กชายดนุสรณ์ แสงสว่าง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๔๗

เด็กชายบัณฑิต ผาสุขสม
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๔๘

เด็กชายวรโชติ แสงจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๔๙

เด็กชายวิทิต ศรีจุลลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๕๐

เด็กชายกัมปนาท ช่วยศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๕๑

เด็กหญิงฑุลิกา อิมสอาด

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๕๒

เด็กชายต้นกล้า งามตา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๕๓

เด็กชายธนพล ข้อสกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๕๔

เด็กชายธนากร บุญปลอด
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๕๕

เด็กหญิงธัญญา เรืองปะคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๕๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

โพธิขาว

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๕๗

เด็กหญิงนิภาพร ทองอ้วน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๕๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ฤทธิไธสง

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๕๙

เด็กหญิงปดิวลัดดา ประทุมทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๖๐

เด็กชายปภังกร จรเอ้กา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๖๑

เด็กหญิงพิชญา บุญล้อม
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ กิงวิชิต

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๖๓

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ทองเรือง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๖๔

เด็กหญิงวนัดดา เลือมใส

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๖๕

เด็กชายวรินทร มันคง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๖๖

เด็กหญิงวิรงรอง บุญสิทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๖๗

เด็กชายสิรภพ แพงทรัพย์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ลักขนัติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๖๙

เด็กหญิงกรรณิกา เจริญทัศน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๗๐

เด็กหญิงกฤติมา หลอดทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๗๑

เด็กหญิงกุลปริยา จรเอ้กา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๗๒

เด็กชายจิณณวัตร บุญเหลือ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๗๓

เด็กชายชลทิต วันตุ้ม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๗๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ปกกาเวสูง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๗๕

เด็กหญิงดำรัส สาสูงเนิน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๗๖

เด็กหญิงนฤมล เทศเมืองนาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๗๗

เด็กหญิงปวีณา ยุวะบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๗๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ พินทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๗๙

เด็กชายรัฐพล กำลังงาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๔ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๘๐

เด็กชายรัฐภูมิ กำลังงาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๘๑

เด็กหญิงวราวรรณ เจริญท้าว
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๘๒

เด็กชายวิชัยยุทธ ชาติเชือ

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๘๓

เด็กชายวีระพันธ์ อยู่ในวงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๘๔

เด็กชายวุฒิไกร สอนสีมา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๘๕

เด็กหญิงศรัญญา พาอุภัย
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๘๖

เด็กหญิงศิริญาภรณ์ โม้คำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๘๗

เด็กหญิงศิริมล พาแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๘๘

เด็กชายสรวิชญ์ สาลีเกิด
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๘๙

เด็กหญิงสิรีธร แพงทรัพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๙๐

เด็กหญิงอาริสา แพงทรัพย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๙๑

เด็กหญิงเกตน์นิภา ศรีทองงาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๙๒

เด็กหญิงเกตวรีย์ บุญมัน

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๙๓

เด็กชายเด่นภูมิ คาคีวี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๙๔

เด็กหญิงเปนสิริ รุกขสนธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๙๕

เด็กหญิงกชกร จันทะโคตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๙๖

เด็กหญิงกนกนิภา กอกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๙๗

เด็กชายจิรภัทร ยุวะบุตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๙๘

เด็กหญิงชนันภรณ์ คำลี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๒๙๙

เด็กหญิงชัชฎาภา พูลเพิม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๐๐

เด็กหญิงญานิกา ปานนิล
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๐๑

เด็กหญิงฐิตาภา ผลเจริญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๐๒

เด็กชายณัฐภัทร พันธุ์ยา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๐๓

เด็กชายธนพล อินธิจักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๐๔

เด็กชายธีระพงษ์ ศรีสืบเชือ

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๐๕

เด็กชายธีระพล พิลาแดง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๐๖

เด็กชายนพกร คุ้มไพทูรย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๐๗

เด็กหญิงนัฐพร ยุวะบุตร
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๐๘

เด็กหญิงปนัดดา เครือบุตรดา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๐๙

เด็กหญิงพัชราภา หาญเหียม

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๑๐

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ เย็นเหลือ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๑๑

เด็กหญิงภาสินี สีผาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๑๒

เด็กชายภูมินทร์ ประสารแสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๑๓

เด็กชายรัชชานนท์ หอมกลิน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๑๔

เด็กหญิงวรรณิดา คงเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๑๕

เด็กชายวรรธนัย บุญมาก
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๑๖

เด็กชายวรวุฒิ กระมูลศิล
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๑๗

เด็กชายสมชาย อินกอ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๑๘

เด็กชายอนันตสิทธิ

์

วรรณสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๑๙

เด็กชายอนุชา สร้อยจิตต์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๒๐

เด็กหญิงอมลวรรณ หงษ์ทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๒๑

เด็กหญิงอารียา คำไทย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๒๒

เด็กหญิงเบญญาภา ปะทะมะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๒๓

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ มงคล
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๒๔

เด็กหญิงแพรวา งามตา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๒๕

เด็กชายธีรพัฒน์ วารินทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๒๖

เด็กชายธเนศพล จงเพียร
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๒๗

เด็กหญิงพรนภา ศรีคำหาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๒๘

เด็กหญิงวารุณี อ้นประถม
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๒๙

เด็กชายวิรัตน์ ดวงกระโทก
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๓๐

เด็กชายสนธยา สุขเสมอ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๓๑

เด็กชายอนพัช วันศุกร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมโคตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๓๓

เด็กชายอิทธิพงษ์ ทองเทพ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๓๔

เด็กชายกฤษณพงศ์ การะเกษ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๓๕

เด็กชายพีรพงษ์ สายเนตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ผิวพรม
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๓๗

เด็กชายกฤษดา คำคูเมือง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๓๘

เด็กชายธณาดล วงค์ศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๓๙

เด็กหญิงกัญญ์วรา พาภิรมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๔๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โพธินางรอง

์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

วัดปาโคกเขาพัฒนา
 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๔๑

เด็กหญิงกานต์สินี สุขนางรอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๔๒

เด็กชายกิตติธัช ทิพย์พันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๔๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วคำ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๔๔

เด็กชายจีรวัฒน์ ศรีนิม

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา

วัดปาโคกเขาพัฒนา
 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๔๕

เด็กชายฉันทัช เมฆปะคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๔๖

เด็กหญิงชนิดาภา จรเอ้กา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๔๗

เด็กชายชัยพัฒน์ ใหญ่กระโทก
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๔๘

เด็กหญิงฐิดาภา เมฆปะคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๔๙

เด็กชายธนภัทร ใหญ่กระโทก
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๕๐

เด็กชายธนัญชัย สาธร
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๕๑

เด็กหญิงธมลวรรณ เมฆปะคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๕๒

เด็กหญิงธิติยาภรณ์ จันทร์ปะคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๕๓

เด็กชายธีรภัทร วงเวียน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๕๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ ดำเนินงาม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๕๕

เด็กหญิงปภัสรา งามโอสา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๕๖

เด็กหญิงปาริตา บุญมี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๕๗

เด็กหญิงปยพร เกียรติศักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๕๘

เด็กหญิงพิชชาภา นันทา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๕๙

เด็กหญิงยลดา สตีกส์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๖๐

เด็กชายฤติ กลินนางรอง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๖๑

เด็กหญิงวันสิริ วงค์อินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๖๒

เด็กหญิงวีรภัทรา คงพลปาน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๖๓

เด็กชายศรีปกร พันณรงค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๖๔

เด็กชายสรวิชญ์ อ่อนปะคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๖๕

เด็กหญิงอชิรญา นาคนางรอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๖๖

เด็กหญิงอรนิภา โพธินางรอง

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๖๗

เด็กหญิงอัจฉรา เรืองปะคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๖๘

เด็กหญิงเกวรินทร์ กลินนางรอง

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๖๙

เด็กหญิงกัลญาณี เขียวมีศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๗๐

เด็กชายคณิศร มีนำคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๗๑

เด็กชายชาชิวัฒน์ ประนินทา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๗๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปนแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๗๓

เด็กชายณัฐวัตร หินศิลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๗๔

เด็กหญิงณิชา ประสมโค

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๗๕

เด็กชายธนภัทร เมฆปะคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๗๖

เด็กชายธีรยุทธ งามเขียว
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๗๗

เด็กชายประวิตร หอมกระโทก
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๗๘

เด็กชายปานรวัช บัวทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๗๙

เด็กหญิงปยนุช สีแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๘๐

เด็กชายพิชิตพล เลียมกระโทก

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๘๑

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ โพธิพัด

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๘๒

เด็กชายวรัชญ์ เกิดประเสริฐ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๘๓

เด็กหญิงวริษา มาลัยติด
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๘๔

เด็กชายวรโชติ อ่อนปะคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๘๕

เด็กหญิงวาสินี เอียมนางรอง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๘๖

เด็กหญิงวิภวา เหลืองกระโทก
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๘๗

เด็กหญิงวิภาดา เรืองปะคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๘๘

เด็กหญิงวิรดา ทับมะเริง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๘๙

เด็กชายศักติรัช เหลืองกระโทก
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๙๐

เด็กหญิงศิรินทรา รักษาสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๙๑

เด็กชายสวิตต์ แพทย์กระโทก
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๙๒

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

สุรินทร์งาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๙๓

เด็กหญิงสุธีธิดา คูณกระโทก
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๙๔

เด็กหญิงสุภาวิดา เลิศกระโทก
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๙๕

เด็กหญิงสุภาวิตา วาดเกษม
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๙๖

เด็กหญิงอจลญา อาจบุราย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๙๗

เด็กหญิงอรปรียา หะทัยทาระ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๙๘

เด็กหญิงเกวลิน ดีด้วยชาติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๓๙๙

เด็กหญิงเกศกนก สุขเพิม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๐๐

เด็กชายกมลภพ คุตรสูตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๐๑

เด็กชายกฤษฎา อานไธสง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๐๒

เด็กหญิงจรรยพร ไชยทาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๐๓

เด็กหญิงจันจิรา สุขนางรอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๐๔

เด็กชายจุลจักร บุญเกิด
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๐๕

เด็กหญิงต้องใจ คุตรสูตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๐๖

เด็กชายนวพรรษ ไพรสูตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๐๗

เด็กหญิงนิตยา แซ่ลิม

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๐๘

เด็กชายนิสัน เพชรเลิศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๐๙

เด็กหญิงปาริชาต สะภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๑๐

เด็กหญิงปยรัตน์ เวียงแก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๑๑

เด็กชายพชรพล เชียดรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๑๒

เด็กชายพัสกร คำนอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๑๓

เด็กหญิงมุทิตา แก้วคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๑๔

เด็กหญิงรินรุตา รินเสนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๑๕

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ เรืองปะคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๑๖

เด็กหญิงศศิชา โพธินางรอง

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๑๗

เด็กชายสรวิศ จ่าพันนา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๑๘

เด็กหญิงสุทธิดา พรรณรงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๑๙

เด็กหญิงสุพิชญา งามสร้อย
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๒๐

เด็กหญิงสุภารัตน์ มารสูตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๒๑

เด็กหญิงอภิณญา ฉิมมาลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใหญ่กระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๒๓

เด็กชายอรรถนนท์ หลำหยง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๒๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทองสวัสดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๒๕

เด็กหญิงเมธาวี มาระสูตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๒๖

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ วงเวียน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๒๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศรีสุวรรณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๒๘

เด็กชายสุทิวัช มาลัยติด
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๒๙

เด็กชายจัตตุพล ช่ากระโทก
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๓๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

สารบรรณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ สันตะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๓๒

เด็กชายภาณุวิชญ์ ศรีเนตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๓๓

เด็กหญิงศศิธร เข็มนางรอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๓๔

เด็กหญิงสุธนี คงเปนนิจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๓๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ดีเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๓๖

เด็กหญิงกมลลักษณ์ วงษ์สุวรรณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๓๗

เด็กหญิงรัตติกาล ซวดสูงเนิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๓๘

เด็กหญิงสุกุลณา เข็มนางรอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๓๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กระชอนสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๔๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ชัยณรงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๔๑

เด็กชายชยุต สาดนอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูชืนศรี

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๔๓

เด็กหญิงธนัญชนก ปะติตัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๔๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ชมสำริด
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๔๕

เด็กชายบารมี สุทธิโชคมงคล
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๔๖

เด็กชายพรชัย จันทรภู
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๔๗

เด็กหญิงพิชญธิดา กระแจะจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๔๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เข็มนางรอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๔๙

เด็กหญิงภริตา อบอุ่น
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๕๐

เด็กหญิงรจนันท์ ทองดีนอก
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๕๑

เด็กชายศุภกร วงศ์งาม
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๕๒

เด็กชายอนันตศักดิ

์

วงษ์ลา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๕๓

เด็กหญิงอภิชญา อบอุ่น
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๕๔

เด็กหญิงเกวลิน โพธินางรอง

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๕๕

เด็กหญิงชลฎา พระกระโทก
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๕๖

เด็กหญิงณภัทร เรืองปะคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๕๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ประจิตร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๕๘

เด็กชายณัฐพัฒน์ เกยด่านกลาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๕๙

เด็กชายทักษิณ ท่าจอหอ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๖๐

เด็กชายธนบดี ยีสันเทียะ

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๖๑

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แก้วนางรอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๖๒

เด็กชายนนท์ปวิช อ่อนปะคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๖๓

เด็กหญิงปาลิตา จันทร์ปะคำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๖๔

เด็กหญิงพรทิพย์ ชำนาญสืบ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๖๕

เด็กชายพิพัฒน์ น้อยมณี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ คงทรัพย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๖๗

เด็กชายพีรพัฒน์ โพธินางรอง

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๖๘

เด็กชายภานุกร เทียงบุตร

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๖๙

เด็กชายภูมิสินธิ

์

เข็มนางรอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๗๐

เด็กชายระพีภัทร์ โพธินางรอง

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๗๑

เด็กหญิงรัตติกานต์ ริมกระโทก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๗๒

เด็กชายวรวิช ชำนาญสืบ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๗๓

เด็กชายวิศวะ วงศ์งาม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๗๔

เด็กหญิงศศินิภา เทพจังหรีด
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๗๕

เด็กหญิงศศิวิมล พละมาตย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๗๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ ภารตุ้มเหลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๗๗

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

อ่อนปะคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๗๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ริมกระโทก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๗๙

เด็กชายอนุวัฒน์ ใหญ่กระโทก
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๘๐

เด็กชายอภิชาติ สุโคตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๘๑

เด็กชายใหม่ นาคหนู
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ไหลรินทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๘๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ อ่อนปะคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๘๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหมวิหค
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๘๕

เด็กหญิงชัญญานุช อินพะเนาว์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๘๖

เด็กชายต้นตระการ กุดนอก
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๘๗

เด็กชายธนาวุฒิ ชำนาญสืบ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๘๘

เด็กชายธราดล เอียมนางรอง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๘๙

เด็กชายนครินทร์ พันธ์พรม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๙๐

เด็กหญิงนงลักษณ์ มารสูตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๙๑

เด็กหญิงปทุมพร คำดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๙๒

เด็กหญิงประภาพินท์ มะลิวัลย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๙๓

เด็กชายปองภพ จีบจอหอ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๙๔

เด็กหญิงพรพิมล เข็มนางรอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๙๕

เด็กชายพรภวิษย์ กระแจะจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๙๖

เด็กหญิงพลอยชยา พลแสน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๙๗

เด็กหญิงพัตรพิมล มูลสนธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๙๘

เด็กหญิงรัชนีวรรณ สาดนอก
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๔๙๙

เด็กหญิงลูกนำ ถาวรพุธ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๐๐

เด็กชายวิรัตน์ ทองจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๐๑

เด็กหญิงวิริญญา ฉิมพลี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๐๒

เด็กชายวีรยุทธ คำดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๐๓

เด็กชายศศิกานต์ ท่าจอหอ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๐๔

เด็กชายสมพร มาระสูตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๐๕

เด็กชายสุทธิชัย เรืองปะคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๐๖

เด็กชายสุภรัตน์ ริมกระโทก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๐๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ ใสกระโทก
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๐๘

เด็กหญิงอธิชา บุญเจริญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๐๙

เด็กชายอนุวัต เณรกูล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๑๐

เด็กหญิงอรวรรณ เข็มนางรอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๑๑

เด็กชายอานนท์ ศรีสังข์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๑๒

เด็กหญิงอารีนา งามสำโรง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๑๓

เด็กหญิงเกศกนก แต้มพงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๑๔

เด็กชายกิตติพันธ์ โพธินางรอง

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๑๕

เด็กชายกีรติ ราษีเมฆ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๑๖

เด็กหญิงปนัดดา เมฆปะคำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๑๗

เด็กหญิงพิยดา ขุนชาญโหมก
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๑๘

เด็กชายกิตติพงษ์ รอดนางรอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๑๙

เด็กหญิงปยนุช ใหญ่กระโทก
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๒๐

เด็กชายพิสิษฐ์ เจียมรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๒๑

เด็กชายรพีภัทร เรืองปะคำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๒๒

เด็กหญิงสุชาดา โมกภา
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๒๓

เด็กชายสุรพันธ์ พันธ์ศรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๒๔

เด็กชายสุริวงค์ ทองบ่อ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๒๕

เด็กชายนัทธพงศ์ ขุนทิพย์ทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๒๖

เด็กหญิงพิยดา หารชนะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๒๗

นางสาวสุภาวดี ผงอ้วน
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๒๘

นายพิพัฒน์พงศ์ คำพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๒๙

เด็กหญิงกนกกร ประเสริฐ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๓๐

เด็กชายกฤษดา ดียิง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๓๑

เด็กชายกอปรทรัพย์ สีระสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๓๒

เด็กหญิงกัญธิดา ศรีถาวร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๓๓

เด็กชายกันตพงศ์ ปะนาเต
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๓๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ ดวงศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๓๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สุขสว่าง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๓๖

เด็กหญิงกาญจนาพร อรจง
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๓๗

เด็กหญิงกุลธิดา รัศมีทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๓๘

เด็กหญิงขนิษฐา ดวนขันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๓๙

เด็กชายคิชฌกูฏ มาตุการักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๔๐

เด็กชายคึกฤทธิ

์

นนทะชาติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๔๑

เด็กหญิงจริยาภรณ์ ชูอิฐจีน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๔๒

เด็กหญิงจิตติมา ดวงศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๔๓

เด็กหญิงจิรนันท์ โซนรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๔๔

เด็กหญิงจิรภิญญา เภาพาล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๔๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ จึงนอก
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๔๖

เด็กหญิงชนันธร ช่างทำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๔๗

เด็กหญิงชลธิชา ชมภูเพชร
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๔๘

เด็กหญิงชลธิชา ผาใต้
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๔๙

เด็กหญิงชลธิชา ภูจอม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๕๐

เด็กหญิงณัฐกมล ช้างต้น
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๕๑

เด็กชายณัฐพล สุดานุกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๕๒

เด็กชายณัฐภูมิ เขียวรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๕๓

เด็กหญิงณัณฑิญา ดวงศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๕๔

เด็กชายตะวัน ขันงาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๕๕

เด็กหญิงทรายแก้ว เทินสะเกษ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๕๖

เด็กชายธนภัทร เขียนโคกกรวด
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๕๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สวัสดิละคร

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๕๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ คุณศีกษา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๕๙

เด็กหญิงธียาพร ตากระโทก
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๖๐

เด็กชายธีรพงค์ ทองภู
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๖๑

เด็กชายธีรภัทร มโนรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๖๒

เด็กชายนิชากร ตามบุญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๖๓

เด็กชายบริบูรณ์ บุญมาก
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๖๔

เด็กหญิงปนัดดา นันทนนท์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๖๕

เด็กชายปพลพัฒน์ วานิชกมลนันท์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๖๖

เด็กชายประสิทธิ

์

คชเศียรสืบ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๖๗

เด็กชายปริญญา พรรสิงศร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๖๘

เด็กหญิงปรียา มาโคต
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๖๙

นางสาวกนกวรรณ นุศาสตร์สังข์
๑๑/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๗๐

นางกรรณิการ์ นุศาสตร์สังข์

๑๖/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๗๑

นางสาวกาญจนา อินทมาตย์
๒๑/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๗๒

นายจำลอง คิมรัมย์
๒๓/๐๓/๒๔๗๙

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๗๓

นางสาวชฎาภรณ์ หาญสุวรรณ
๒๘/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๗๔

นางสาวนวพร ไกรนอก
๑๕/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๗๕

นางบัณฑิตา สาโรจน์
๑๖/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๗๖

นายประสิทธิ

์

คำบาง
๒๕/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๗๗

นายพรณรงค์ แสงทามาตย์
๒๐/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๗๘

นางพรทิพย์ คงหาญ
๑๙/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๗๙

นางภาสิณี ภูคำวงศ์
๐๓/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๘๐

นางมณี สมศรี
๑๔/๐๒/๒๕๐๐

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๘๑

นางสาวมยุรี มีศรี

๒๔/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๘๒

นางรัชนี บุญปญญา
๑๙/๐๙/๒๔๘๓

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๘๓

นางสาวรัตติกาล พูลกลัด
๑๓/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๘๔

นางสาวรุกขชาติ สมศรี
๑๓/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๘๕

นางวลี อุบลเผือน

่

๒๕/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๘๖

นางวาสนา มีศรี
๒๖/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๘๗

นางสาววิลาสินี ตันสกุล
๐๑/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๘๘

นายสมศรี อินทมาตย์
๑๐/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๘๙

นางสำนวน สมิงมิตร
๖/๐๔/๒๔๙๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๙๐

นางสุดี โสภาค
๐๑/๐๘/๒๕๐๐

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๙๑

นางอรสา พรหมทา
๑๖/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๙๒

นางอ่อนอนงค์ สุขสว่าง
๐๓/๐๗/๒๕๐๙

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๙๓

นางเทียง วงศ์จอม
๑๐/๐๘/๒๔๙๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๙๔

นางสาวเบญจมาศ ภูคำวงศ์
๐๒/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๙๕

นายเศรษฐรัฐ สมศรี ๕/๐๒/๒๕๐๒ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๙๖

นางสาวเสน่ห์ ไกรพงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๙๗

นางเหมือน อินทมาตย์
๑๔/๐๖/๒๔๘๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๙๘

นายแดง สาโรจน์
๒๙/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๕๙๙

นางแตง โขงรัมย์
๑๖/๐๙/๒๔๙๑

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๐๐

นายไพโรจน์ สมศรี
๒๒/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๐๑

แม่ชีบุษราพร หลวงจำนง
๓๑/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๐๒

เด็กชายกฤษณพล วันคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๐๓

เด็กหญิงกิตติพร ครุฑกูล
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๐๔

เด็กหญิงญาณิศา มหิงษาเดช
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๐๕

เด็กหญิงธัญสุดา ภาโนมัย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๐๖

เด็กหญิงปวิณา เคาภูเขียว
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๐๗

เด็กชายภูริทธิ

์

ทีรัก

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๐๘

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ศรีเชือ

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๐๙

เด็กหญิงวรวรรณ หว่านผล
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๑๐

เด็กชายวรวิช ศรีประสิทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๑๑

เด็กหญิงวลัยกร จันทกูล
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๑๒

เด็กชายสรวิชญ์ นาคินชาติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๑๓

เด็กชายสหภาพ ทางกระโทก
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๑๔

เด็กชายหรรษกร แก้วแสนชาติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๑๕

เด็กหญิงเบญจพร แสงพรม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๑๖

เด็กชายธีรรัตน์ มันจันทร์

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๑๗

เด็กชายอิทธิพัทธ์ เสารางทอย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๑๘

เด็กหญิงภาวินี โกรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๑๙

นายธีรวัฒน์ ทองอำพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๒๐

เด็กชายพิพัฒน์ พิมพ์อักษร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๒๑

เด็กชายภัทรพงษ์ สรงพิม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๒๒

เด็กชายภานุมาศ อยู่สบาย
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๒๓

เด็กชายภานุวัฒน์ สาโรจน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๒๔

เด็กชายภานุวัฒน์ โชติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๒๕

เด็กชายมนตรี พลศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๒๖

เด็กชายรัชพล ขุนนามวงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๒๗

เด็กหญิงวันวิสา ตาทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๒๘

เด็กหญิงวิลาสินี ไกรพงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๒๙

เด็กชายวีระพงษ์ มิลาน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๓๐

เด็กชายศรยุทธ ลีพิลา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๓๑

เด็กชายศุภสิทธิ

์

เปรมชาติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๓๒

เด็กหญิงสรสวรรค์ สกุลชาติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๓๓

เด็กชายสายฟา โพธิแก้ว

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๓๔

เด็กชายอภิลักษณ์ มีจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๓๕

เด็กชายอภิวัฒน์ อินทร์แก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๓๖

เด็กชายอภิวันท์ ประทุมวัน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๓๗

เด็กหญิงอรณี บารรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๓๘

เด็กหญิงอริสา ยอดศิลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๓๙

เด็กหญิงเทียมแข สังข์ขาว
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๔๐

เด็กหญิงเปมิกา เลียบกระโทก
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๔๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ลาขุมเหล็ก

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๔๒

เด็กหญิงเมษาวดี วิเศษชาติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๔๓

เด็กชายแทนรัก วิเศษชาติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุตชาติ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๔๕

เด็กชายคชาชาติ อิมวงษา

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๔๖

เด็กชายจิตรจินดา ด้วงบุตรดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๔๗

เด็กชายจิรพัชร สุขสว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๔๘

เด็กหญิงฉัตรสุดา ตาทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๔๙

เด็กชายชินวัตร พาเภา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๕๐

เด็กหญิงฐิตารีย์ ไชยศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๕๑

เด็กชายฐีรวัฒน์ มาอ้น
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๕๒

เด็กหญิงดวงกมล ปมขุนทศ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๕๓

เด็กชายธนกร ภักดิกระโทก

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๕๔

เด็กหญิงธนิดา โพธิแก้ว

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๕๕

เด็กชายธนโชติ บุตรดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๕๖

เด็กชายธีราทร สุมะหิงพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๕๗

เด็กชายนนธิพงษ์ แซ่โค้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๕๘

เด็กชายนพเก้า บุตรดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๕๙

เด็กหญิงนฤมล บุตรดีวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๖๐

เด็กหญิงนันทิตา นานกระโทก
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๖๑

เด็กหญิงปณิดา ชัยสูงเนิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๖๒

เด็กหญิงปรารถนา เม็ดไธสง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๖๓

เด็กชายพรชนะ สร้อยสรรเพ็ชร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๖๔

เด็กหญิงพรนภา โสโรมรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๕ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๖๕

เด็กชายพีรพล พารุณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๖๖

เด็กหญิงมะลิวรรณ ดีทองหลาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๖๗

เด็กชายยศพัฒน์ ฮวดศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๖๘

เด็กชายยุทธศาสตร์ เจริญศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๖๙

เด็กหญิงรังสิมา อาจบุรายณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๗๐

เด็กหญิงรุ้งพราย เหลือศรีจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๗๑

เด็กหญิงวิภาดา นันทชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๗๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ วงภักดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๗๓

เด็กหญิงวิมลภัทร โนนตาล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๗๔

เด็กหญิงศศิชา จันทะเสน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๗๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ อักษร
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๗๖

เด็กหญิงสายทาน อาจวิชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๗๗

เด็กหญิงสุชาดา พาเภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๗๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ นรัฐกิจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๗๙

เด็กชายอานุภาพ ยศแก้วกอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๘๐

เด็กหญิงอารยา วิลาจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๘๑

เด็กหญิงอารียา ประทุมวัน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๘๒

เด็กหญิงอุบลรัตน์ ถนอมสิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๘๓

เด็กชายเฉลิมขวัญ ดวงสูงเนิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๘๔

เด็กหญิงไพจิตตรา โชคเหมาะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๘๕

เด็กหญิงกาญจนาพร สร้อยโฮ้
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๘๖

เด็กชายคมสันต์ อาจหาญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๘๗

เด็กชายจักรภูมิ โพธิแก้ว

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๘๘

เด็กชายจักริน รอบรู้
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๘๙

เด็กหญิงชลธิชา วงเดช
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๙๐

เด็กหญิงชลนิชา บุระดา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๙๑

เด็กหญิงชลิดา พิทักษสงฆ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๙๒

เด็กชายธนรัตน์ สินธพ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๙๓

เด็กชายธีรภัทร หารเชียว
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๙๔

เด็กชายนพพร ไปใหน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๙๕

เด็กชายนพัฒน์ ไกรจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๙๖

เด็กหญิงนันทิชา สุภาปุก
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๙๗

เด็กชายนุกูล ไกรษร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๙๘

เด็กชายปริวัติ ภูนุภา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๖๙๙

เด็กชายปยะพงษ์ ภูสมตา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๐๐

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

ยศอ่อน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๐๑

เด็กหญิงพรรณิตา สาวสุด
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๐๒

เด็กหญิงมีนา วิเศษชาติ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๐๓

เด็กหญิงยศวดี พรมคำน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๐๔

เด็กชายยุทธศักดิ

์

แย้มศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๐๕

เด็กชายรัฐพงษ์ ไกรพงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๐๖

เด็กหญิงรุลิยา ปริกัมศิล
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๐๗

เด็กหญิงวรีภรณ์ หามะฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๐๘

เด็กหญิงวิลาสิณี ไทยวงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๐๙

เด็กหญิงสุทธิดา มาลี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๑๐

นางสาวสุพรรษา สอนผึง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๑๑

เด็กหญิงอัฉรีวรรณ ทองดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๑๒

เด็กหญิงโสภิดา ชืนในจิต

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๑๓

เด็กชายนันท์ธร ปานภักดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๑๔

เด็กชายพรประเสริฐ สุขแสง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๑๕

เด็กหญิงพิมมาดา ทองสุวัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๑๖

เด็กชายมาโนช กฏมัจฉา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๑๗

เด็กหญิงนภคสร อาริภู
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๑๘

เด็กหญิงนวธิดา พรมบุตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๑๙

เด็กชายนิรุต แสงยอด
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๒๐

เด็กหญิงมาริสา พาเภา
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๒๑

เด็กหญิงมิงกมล

่

อินทรบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๒๒

เด็กหญิงวิภาภรณ์ รัมย์รับ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๒๓

เด็กชายศุทธิกร ทบลา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๒๔

เด็กชายหาญชัย ทองดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๒๕

เด็กชายเดชบดินทร์ โตมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๒๖

เด็กหญิงเบญจพร ยิมแย้ม

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๒๗

เด็กหญิงเพียงนภา จงรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๒๘

เด็กหญิงวาสนา สุดดีพงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๒๙

นางกัลยา วันทอง
๑๑/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๓๐

นางทองพูน ทองเชิด
๕/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๓๑

นางปาริฉัตร อินทร์นอก
๕/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๓๒

นางพนารัตน์ เทินสะเกตุ
๔/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๓๓

นางสาวพัชรี มาตา
๑๔/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๓๔

นางสาววินิดา ตุ้ยตะคุ
๑๘/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๗ / ๘๔๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๓๕

นางศศินันท์ วงศ์ประสิทธิ

์

๑/๐๕/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๓๖

นายศุภมิตร สาวสุด ๒/๐๙/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๓๗

นางสาวอรวรรณ สุวรรณศรี
๑๕/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๓๘

นายอารมย์ ประทุม
๑๐/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๓๙

นางเทียนทอง ฮวดศรี
๑๕/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๔๐

เด็กชายกฤษกร จรุงกิจวณิช
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๔๑

เด็กหญิงจีราภรณ์ ปฎิพันโด
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๔๒

เด็กหญิงณัฐริตา ตลาดเงิน
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๔๓

เด็กหญิงพฤกษา วรรณทมาศ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๔๔

เด็กชายศุกลวัฒน์ ลีทอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๔๕

เด็กหญิงสรินยา ลาวัลย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๔๖

เด็กหญิงธิติมา ทัพโยธา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๔๗

เด็กหญิงพัชริดา โยดิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๔๘

เด็กชายรัฐภูมิ เรืองศักดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๔๙

เด็กหญิงศุภนิดา แก้วกันทา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๕๐

เด็กหญิงอชิรญา สืบพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๕๑

เด็กชายขจรเดช บุตรดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๕๒

เด็กหญิงญาณิศา สาลีลาด
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๕๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปองดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๕๔

เด็กหญิงรินรดา ดวงดี
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๕๕

เด็กหญิงวรรณณิภา อาญาเมือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๕๖

เด็กหญิงอภิสรา สิมมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๕๗

เด็กหญิงฐิติภรณ์ โตทองหลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๕๘

เด็กชายดัสกร ทองภูบาล
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๕๙

เด็กชายธรณพงศ วิสัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๖๐

เด็กชายนฤดล ทองภูบาล
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๖๑

เด็กชายปฏิพันธ์ เข็มแดง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๖๒

เด็กชายปฏิภาณ วรรณทมาศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๖๓

เด็กชายศราวุฒิ ด้วงชะรา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๖๔

เด็กหญิงสิวพร แนววัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๖๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มีสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๖๖

เด็กหญิงตะวันฉาย เอียมน้อย

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๖๗

เด็กชายธนพล เข็มพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๖๘

เด็กชายพิชัยยุทธ ดงจารย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ผิวงาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๗๐

เด็กหญิงวาสนา จิตกลาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๗๑

เด็กหญิงวาสนา เรืองศักดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๗๒

เด็กหญิงศศิธร ลูกจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๗๓

เด็กชายสมบูรณ์ ลาวัลย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๗๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

จอกทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๗๕

เด็กชายรัตติกร จอกทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๗๖

เด็กชายวรายุทธ ผลอ้อ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๗๗

เด็กชายสุทธินัย ข่ายกระโทก
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๗๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มาพิบูลย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๗๙

เด็กชายโกศล อาสาคติ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๘๐

นางขนิษฐา สาลีลาด
๓๐/๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๘๑

นางจีรภิญญา ยุทไธสง
๑๗/๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๘๒

นายธนยศ ฉาบพิมาย
๑๘/๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๘๓

นางสาวธนาภรณ์ จำปา
๒๗/๖/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๘๔

นางปรียาภรณ์ คุณสูงเนิน ๔/๘/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๘๕

นายพงศ์ภักดี โยดิน
๑๐/๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๘๖

นางสาวศศิธร บัวสอน
๒๔/๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๘๗

เด็กชายกิตตินันท์ หมืนสีพรม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๘๘

เด็กชายก่อกุศล แก้วกลุ่ม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๘๙

เด็กหญิงขวัญจิรา ชวดสูงเนิน
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๙๐

เด็กชายนันทิพัฒน์ ภาวะรัตน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๙๑

เด็กชายนิติภูมิ จะเช่นรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๙๒

เด็กชายผลิตโชค เพวงศ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๙๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรวิเศษศิริกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๙๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ มังกรณ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๙๕

เด็กชายวรากร เงินชัยภูมิ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๙๖

เด็กชายวุฒิชัย มะไลไธสง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๙๗

เด็กชายสรายุทธ ชัยช่วย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๙๘

เด็กหญิงสุพิชชา ดาบคำ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๗๙๙

เด็กชายกฤษฏา ทับแสนลี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๐๐

เด็กหญิงจิราพร อ่วมอิม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๐๑

เด็กหญิงชนิภรณ์ ภาแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๐๒

เด็กหญิงฐิติชญา กล้าพิมาย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๐๓

เด็กหญิงณัฐชา พันไธสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๐๔

เด็กชายธวัชชัย คุยสูงเนิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๙ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๐๕

เด็กชายปยะ เปนการ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๐๖

เด็กหญิงพรสุดา โชคกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๐๗

เด็กหญิงภัทรธิดา ธรรมธุระ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๐๘

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

นาไพวัน
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๐๙

เด็กหญิงยุวธิดา ภูมิภาค

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๑๐

เด็กหญิงรัตนาพร ชินรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๑๑

เด็กหญิงอรอุมา ซาไธสง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๑๒

เด็กหญิงอาริษา บุญกระโทก
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๑๓

เด็กหญิงกิตติมา ธงไชย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๑๔

เด็กหญิงณัฐญา มะโรงมืด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๑๕

เด็กชายณัฐภูมิ กุนแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นิสกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๑๗

เด็กหญิงธันยธรณ์ เชียงมา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๑๘

เด็กชายธีรภัทร สันทิศ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๑๙

เด็กชายภูมินทร์ ปาปะไพ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๒๐

เด็กหญิงวรรณเรศ แถมดอน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๒๑

เด็กหญิงศศิธร วงคง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๒๒

เด็กชายศุภมิตร คำโหมด

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๒๓

เด็กชายสรุจ โพธิจันทร์

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๒๔

เด็กชายสุพศิน สังสัมฤทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๒๕

เด็กหญิงอนุสรา เพวงค์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๒๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีนวลจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๒๗

เด็กหญิงอริสรา ลีแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๒๘

เด็กชายอัฐตินันท์ จันทร์อ่อน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๒๙

เด็กหญิงอินทิมา แลสูง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๓๐

เด็กชายจตุรงค์ วรรณศิริ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ลีแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๓๒

เด็กชายทรงพล วรราช
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๓๓

เด็กหญิงเกวลิน มหาสาร
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๓๔

เด็กหญิงฐาณะมาศ เทือกเถาว์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๓๕

เด็กชายศศิพงศ์ บนสันเทียะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๓๖

นางสุดารัตน์ แน่นดี
๒๐/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๓๗

เด็กหญิงกฤติกา ผาใต้
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๓๘

เด็กชายคุณากร ไผ่ล้อม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๓๙

เด็กหญิงจรรยาพรณ์ บุบผามาเต
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๑๐ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๔๐

เด็กชายฉันทวัฒน์ บุราณรมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๔๑

เด็กหญิงชลดา จำปาพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๔๒

เด็กชายชิษณุชา เสสา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๔๓

เด็กชายธีรภัทร จิตรว่อง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๔๔

เด็กชายปฏิภาณ นางาม
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๔๕

เด็กชายพงศกร เต็งรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๔๖

เด็กชายพงศธร ปะนาเต
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๔๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา บุญเรืองฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๔๘

เด็กหญิงวริศา แสงมณี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๔๙

เด็กหญิงศินีนาฏ ขอยึุดกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๕๐

เด็กชายศุทธิวัฒน์ นันทศาล
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๕๑

เด็กชายสิรภพ ปะวันนัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๕๒

เด็กหญิงสุภัสสรา อาษาภา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๕๓

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เจริญรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๕๔

เด็กหญิงกันยรัตน์ ไชยวุฒิ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๕๕

เด็กชายกิตติพงศ์ เพ็งทองหลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๕๖

เด็กหญิงกุสุมา ดีโสภามาส
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๕๗

เด็กหญิงขวัญดาว ปะนาทัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๕๘

เด็กหญิงณัฐพร ปะราชิโก
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๕๙

เด็กชายทักษ์ดนัย นูประโคน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๖๐

เด็กชายนครินทร์ อินไธสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๖๑

เด็กหญิงประติภา สุขวิบูลย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์เกตุ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๖๓

เด็กชายภูชิชย์ ภูบาลชืน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๖๔

เด็กชายภูธเนศ หาญศึก
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๖๕

เด็กหญิงยศวดี ภูนาเมือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๖๖

เด็กชายวายุ ปุยชัยภูมิ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๖๗

เด็กชายศุภกิจ กงซือ

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๖๘

เด็กหญิงสุภาพร ทาบัญศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๖๙

เด็กหญิงอนันตญา นางาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๗๐

เด็กชายอนุชา ปะนามทัง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๗๑

เด็กหญิงอรนิภา ชมภูเพชร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๗๒

เด็กหญิงอริศรา ปดตาระโพธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๗๓

เด็กหญิงเมธาวี วาลมุลตรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๗๔

เด็กชายเสกศิริ คูณพรม
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๑๑ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๗๘๗๕

เด็กชายไพรัตน์ อำสำโรง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๗๖

เด็กชายจักรพงษ์ หน่อสีดา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๗๗

เด็กชายจิตกร ขัตติยะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ปะนาเต
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ พาวสูงเนิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๘๐

เด็กชายธนวัตน์ นากอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๘๑

เด็กชายธนะดี พรมสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๘๒

เด็กชายธนากร เทียนชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๘๓

เด็กชายนราวิชัย ปะนาเต
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๘๔

เด็กหญิงนิรัตติยา นางาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๘๕

เด็กหญิงนุศริษา อุปนันท์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๘๖

เด็กชายวีระภาพ ลิตรบุรี
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๘๗

เด็กชายศิวกร เชียงรส
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๘๘

เด็กชายสมพงษ์ พุฒจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๘๙

เด็กชายสิรภพ เสนานอก
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๙๐

เด็กหญิงสุกฤตา พิรักษา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๙๑

เด็กหญิงหงษ์ศิรา นูประโคน
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๙๒

เด็กหญิงอมรา เการัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๙๓

เด็กหญิงอุทุมพร กางนอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๙๔

เด็กชายอุ้มบุญ จริตรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๙๕

เด็กชายกรวิชญ์ ช่วยงาน
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๙๖

เด็กชายกฤษณะ แสนศรศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๙๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทินราช
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ เพ็งทองหลาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๘๙๙

เด็กหญิงนภาลัย กิจดำรงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๐๐

เด็กชายนัทธพัทร์ ใจอุ่น
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๐๑

เด็กหญิงปณัดดา ปริวะเก
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๐๒

เด็กชายพิทยา ศรีทาโล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๐๓

เด็กชายมงคล ปะวันนัง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๐๔

เด็กหญิงรัญชนา คำลาด

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๐๕

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ดียางหวาย
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๐๖

เด็กชายสุริยา สีก่อม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๐๗

เด็กหญิงอรชา อาจจันทึก
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๐๘

เด็กชายเจษฎา ผิวไธสง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๐๙

เด็กหญิงเทพธิดา ทองมน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๑๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๑๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ บัวจูม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๑๑

เด็กชายกฤษฎา สังข์ศิริ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๑๒

เด็กหญิงกำไลทอง ได้ทุกทาง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๑๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินทรกำแหง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๑๔

เด็กหญิงชลธิชา คำอ้วน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๑๕

เด็กหญิงชุติมา ไชยรักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๑๖

เด็กชายถิรพิทย์ รักสุภาพ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๑๗

เด็กชายธนกฤต วงษ์นาค
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๑๘

เด็กชายธีรภาพ คำนันท์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๑๙

เด็กหญิงนันธิชา กล้าหาญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๒๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก่นใส

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๒๑

เด็กหญิงวรัญญา ดัชถุยาวัตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๒๒

เด็กหญิงวริศรา ได้ทุกทาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๒๓

เด็กหญิงวันวิสา ดีสี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๒๔

เด็กชายสงกรานต์ ทองเฟอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๒๕

เด็กชายสิทธิกร หงษา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๒๖

เด็กหญิงอรกานต์ ดัดถุยาวัตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๒๗

เด็กชายเท่ โพธิกำเนิด

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๒๘

เด็กหญิงณัฐณิชา สาธร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๒๙

เด็กหญิงนันทรัตน์ กล้าหาญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๓๐

เด็กหญิงนันทิชา ยงงาม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๓๑

เด็กชายวรวุฒิ สุขเจริญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๓๒

เด็กชายวีรภัทร รักสุภาพ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๓๓

เด็กหญิงสิริกัญญา ชฎาแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๓๔

เด็กหญิงสุภชัญญา โกยรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๓๕

เด็กหญิงอรสา วัดชัยภูมิ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๓๖

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

สุขเจริญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๓๗

เด็กชายโชคมงคล วังนุราช
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๓๘

เด็กหญิงกัลยา สมช่วง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๓๙

เด็กหญิงกุมารี วงค์พิลา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๔๐

เด็กชายจิระศักดิ

์

กับรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๔๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ระยาย้อย
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๔๒

เด็กหญิงชฎาพร สุเนตร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๔๓

เด็กชายณัฐกานต์ พรามณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๔๔

เด็กชายธนธัส รู้ยืนยง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๑๓ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๔๕

เด็กชายธีระพงษ์ วุฒิยาสาร
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๔๖

เด็กหญิงนันทิชา สำราญใจ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๔๗

เด็กชายปฎิพัทธ์ บัวแสน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๔๘

54ปณิตา ยงงาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๔๙

เด็กหญิงปรายสิริ ชฎาแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๕๐

เด็กหญิงวรัญญา เขียวแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๕๑

เด็กหญิงอรวรรณ ปะกาถัง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๕๒

นางสาวกัลย์ธิณา สายพงษ์ติยากุล ๑๘/๘/๒๕๒๐
โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๕๓

นางธนียา ปองนาน
๒๖/๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๕๔

นายปยพันธ์ ทองดวง ๘/๓/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๕๕

นางพูนทรัพย์ ทองดวง
๒๓/๖/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๕๖

นายวิมุตติ ปองนาน
๒๖/๑/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๕๗

นายศรีประนม วาวิไล
๑๘/๔/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๕๘

นายสิริชัย ธนูชาญ
๒๕/๖/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๕๙

นางสุธิดา ศิริสันติเมธาคม
๒๓/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ วัดประสิทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๖๐

เด็กชายนวพรรษ ดาทองงอน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๖๑

เด็กชายนิพิฐพนธิ

์

โชคกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๖๒

เด็กชายอัษฎาวุธ เศรษฐา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๖๓

เด็กชายจักรภัทร ปวนเมืองปก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๖๔

เด็กชายจักรภัทร ผิวงาม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๖๕

เด็กหญิงจิดาภา เทียมทะนงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๖๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แก้วคำหอม
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรัทธาธรรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๖๘

เด็กชายธนากร ช้างโคกสูง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๖๙

เด็กชายนนทพัทธ์ จันทร์กลาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๗๐

เด็กหญิงบุญทิตา แสงภารา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๗๑

เด็กหญิงศศิปภา ลูกจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๗๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ จอกนาค
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๗๓

เด็กหญิงเจนจิรา สุดชนะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๗๔

เด็กชายกฤษฎายุทธ กุดกลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๗๕

เด็กหญิงณัฐชา พุ่มพุฒ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๗๖

เด็กหญิงทิฆัมพร สีสุโข
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๗๗

เด็กหญิงธมลวรรณ แก้วคำหอม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๗๘

เด็กชายพงศกร สาระพันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๗๙

เด็กหญิงมินลดา ลุระจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๑๔ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๘๐

เด็กชายอดุลวิทย์ มิละทะโก
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๘๑

เด็กหญิงอนัญญา สีม่วงงาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๘๒

นายทิวากร พลทองมาก
๑๕/๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๘๓

นางสาวนิตยา สัมผัสศิลป
๒๗/๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๘๔

นางสาวพิกุล คนองมาศ ๓/๓/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๘๕

เด็กหญิงกลรัตน์ ปกิสังข์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๘๖

เด็กหญิงจิราภา ประนต
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๘๗

เด็กชายชยุตพงศ์ บุญหว่าน
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๘๘

เด็กหญิงชุติภา พิมวันนา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๘๙

เด็กหญิงภัทรมาศ แสงผักแว่น
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๙๐

เด็กหญิงวรรณิดา นิสกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๙๑

เด็กชายอดิเทพ บำรุงไร่
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๙๒

เด็กหญิงอนัญพร เฉลิมจาน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นัยนิตย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๙๔

เด็กชายเจษฎา ปะนาเต
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๙๕

เด็กหญิงกนกอร ชัยกล้าหาญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เศษบุบผา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๙๗

เด็กหญิงณัทริยา ปะกาถัง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๙๘

เด็กชายธีรภัทร พลคง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๗๙๙๙

เด็กชายนทีธร อินทร์ละคร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๐๐

เด็กชายนนธวัช โกณฑา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๐๑

เด็กชายพีรภัทร ปอต๊ะมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๐๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ วงศ์วชิรบดินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๐๓

เด็กหญิงวรรณนิหวา ใจเสาร์ดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๐๔

เด็กหญิงวิรดา มัดถาปะตัง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๐๕

เด็กหญิงศิริกัลยา พิมพ์โคตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๐๖

เด็กชายศุภกิจ พงษ์สวัสดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๐๗

เด็กชายศุภสัณห์ สาลาด
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๐๘

เด็กชายอนุชา แจ้งขำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๐๙

เด็กชายอนุรักษ์ ปราชิโก
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๑๐

เด็กชายอินทัช ธีสุระ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๑๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์ โซนรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๑๒

เด็กหญิงจารุวรรณ จูมพลเมือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๑๓

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ อันชืน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๑๔

เด็กชายฑิปปกรณ์ จันทร์ดอน
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๑๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๑๕

เด็กหญิงตติญาภรณ์ สุขเหลือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๑๖

เด็กหญิงธิราพร วงศ์คำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๑๗

เด็กหญิงลักษมี แก้วแสงสิม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๑๘

เด็กชายวรกิต นัยนิตย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๑๙

เด็กชายวิษณุ คตโคตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๒๐

เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ ศรีแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๒๑

เด็กหญิงอภิญญา จูมพลเมือง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๒๒

เด็กชายจิรเมธ บุญกรุด
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๒๓

เด็กหญิงฐิติมา สุขจิต
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๒๔

เด็กชายณัฐพล น่วมอนงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๒๕

เด็กชายปณชัย ประสพสมบัติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๒๖

เด็กหญิงปราณี ระยาย้อย
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๒๗

เด็กชายศักดา ชฎาแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๒๘

เด็กชายสรัล ดวงจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๒๙

เด็กหญิงสารินี สมพร
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๓๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ วงค์คำจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๓๑

เด็กชายอนิวัฒน์ พิมพ์โคตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นารี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๓๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

งามนัก
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๓๔

เด็กชายโกเมท ประทุมชัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๓๕

เด็กหญิงกนกพร สาทร
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๓๖

เด็กหญิงกรรณิกา คงสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๓๗

เด็กชายชยากร กุนอก
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๓๘

เด็กหญิงชลดา สามภาค
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๓๙

เด็กชายณัฐพล ศรีโสดา
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๔๐

เด็กชายธีรภัทร์ รู้จริง
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๔๑

เด็กหญิงนิภาพร พิมายนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๔๒

เด็กหญิงปราริชาติ คำแดง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๔๓

เด็กหญิงพรพรรณ ทุ่มนอก
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๔๔

เด็กชายพิชิตชัย จันทวิภา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๔๕

เด็กชายพิชิตโชค จันทวิภา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๔๖

เด็กหญิงมิตตรา ยงงาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๔๗

เด็กชายวิชญะ จิตแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๔๘

เด็กชายวิชญ์พล จิตแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๔๙

เด็กชายสมจิตร แสงเพชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๑๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๕๐

เด็กชายสุวรรณชาติ ร้อยทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๕๑

เด็กหญิงเกษแก้ว สีวาฤทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๕๒

เด็กหญิงโสภาภรณ์ ปอต๊ะมา
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๕๓

เด็กชายชิษณุชา แจ้งขำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๕๔

เด็กชายเจษฎา นิพรรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๕๕

เด็กชายแกล้วกล้า ทาเอือ

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๕๖

เด็กชายจักราวุธ ถนอมสิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๕๗

เด็กหญิงจิรภิญญา สมบูรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๕๘

เด็กหญิงจิราภา คิดได้
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๕๙

เด็กชายธีรภัทร จอกทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๖๐

เด็กชายภัทรพล ตรีสุวรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๖๑

เด็กหญิงวรรณิดา แสนอุบล
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๖๒

เด็กหญิงวไลลักษณ์ เพียไธสง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๖๓

เด็กหญิงกมลวรรณ สมศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๖๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ ชัยภูธร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๖๕

เด็กชายทรงวิทย์ เรืองสวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๖๖

เด็กหญิงธัญธร พลหาญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๖๗
เด็กหญิงปาณนวรรณ วรรณพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๖๘

เด็กชายพรมพิทักษ์ ภักดีอาษา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๖๙

เด็กชายภูชิต จันทร์อ่อน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๗๐

เด็กชายสิทธิพล วงศ์ก่อ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๗๑

เด็กหญิงอธิติยา อุดมโภชน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๗๒

เด็กชายเดชา ชำนาญสิงห์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๗๓

เด็กชายกฤษณศักดิ

์

มานะพิมพ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๗๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขหนา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๗๕

เด็กหญิงธัญชนก โคลนพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๗๖

เด็กชายธีร์จุฑา นามจำปา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๗๗

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ วรรณพันธุ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๗๘

เด็กหญิงภัทรธิดา จันทีนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๗๙

เด็กหญิงมธุรดา นาบุญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๘๐

เด็กหญิงลลิตา ตลับไธสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๘๑

เด็กชายวรวุฒิ ขันเพ็ชร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๘๒

เด็กหญิงศศินิภา ตรีสุวรรณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๘๓

เด็กชายสถาปนิก สีสังข์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๘๔

เด็กหญิงสุชาวดี สมบูรณ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๑๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๘๕

เด็กชายอภิรักษ์ เพิมไธสง

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๘๖

เด็กชายอภิรักษ์ โพธิศรีเนา

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๘๗
เด็กหญิงโสภิตประภา

ภาวะรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๘๘

เด็กหญิงกัญญานัฐ สองห้องนอก
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๘๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จินสีดา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๙๐

เด็กชายธีรยุทธ ยิงกลาง

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๙๑

เด็กหญิงนันทพร เนตระ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๙๒

เด็กชายปณณธร สองห้องนอก
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๙๓

เด็กหญิงปาณิสา ปนสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก การบรรจง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๙๕

เด็กหญิงนราธิป พรหมทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๙๖

เด็กหญิงปณิดา วังมหา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๙๗

เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์ อุปวันดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๙๘

เด็กชายอุ้มเงิน ไชยทองรัตน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๐๙๙

เด็กชายกฤติพงศ์ พรมชืน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๐๐

เด็กหญิงขนิษฐา กลกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๐๑

เด็กชายฐาปกรณ์ แคนเสาร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๐๒

เด็กชายปองพล แสบรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๐๓

เด็กหญิงพงศ์สุภา ริมไธสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๐๔

เด็กหญิงจิรัญญา มนไธสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๐๕

เด็กชายฉัตรดนัย ดวงศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๐๖

เด็กหญิงฐิติวรดา ณบางช้าง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๐๗

เด็กชายณัฐภัทร พันธ์เลิศ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๐๘

เด็กหญิงปาลิตา กัวจรัญ

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๐๙

เด็กชายพีรพล ทะนงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๑๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ อุดทรี
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๑๑

เด็กชายราชันย์ เพิมไธสง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๑๒

เด็กชายราเชนทร์ สว่างวงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๑๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ คณะชาติ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๑๔

เด็กหญิงอรณัส บุญแย้ม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๑๕

เด็กหญิงอารญา บุญชาติ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๑๖

เด็กหญิงแพรไพลิน ยังเครือ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๑๗

เด็กหญิงเสาวณีย์ สำราญสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๑๘

เด็กชายณัฐกิตต์ ณ  บางช้าง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๑๙

เด็กชายทักษ์ดนัย เพียดจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๑๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๒๐

เด็กชายบุณภาสกร ชนะพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๒๑

เด็กหญิงขวัญจิรา เย็นที

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๒๒

เด็กหญิงจิวรา พวงพัว

่

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๒๓

เด็กชายณภัทร นามะไพร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๒๔

เด็กชายณัฏฐพร แมนสืบชาติ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๒๕

เด็กชายทักษ์ดนัย ชัยภา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๒๖

เด็กหญิงนิพาดา ตาไธสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๒๗

เด็กหญิงประภาศิริ ประวัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๒๘

เด็กชายปรเมศร์ นาคสระเกตุ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๒๙

เด็กหญิงพรรณนิภา สุดหอม
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๓๐

เด็กชายอัครเดช อาจปะระ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๓๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หมืนศรีพรม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๓๒

เด็กหญิงปริดา สิงรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๓๓

เด็กชายศุภกร ไผ่ล้อม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๓๔

เด็กชายโกมินทร์ กองม่วง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๓๕

เด็กชายพิเชฐ หวายโหล่
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ เปแบ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๓๗

เด็กหญิงวนิดา นราพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา เอกกันหา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๓๙

เด็กชายกฤษดา ไทยธานี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๔๐

เด็กหญิงจันทร์สุดา เกษนอก
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๔๑

เด็กหญิงชลธิชา ทบอาจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๔๒

เด็กชายธนภัทร ลีสม
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ เจริญรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๔๔

เด็กชายพันฐนากร นากอก
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๔๕

เด็กหญิงพิกุล ชอบหาญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๔๖

เด็กหญิงพิมพิกา กล้าหาญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๔๗

เด็กชายศิวกร ดิษฐจินดา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๔๘

เด็กหญิงสุจิรา จิตมัน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๔๙

เด็กหญิงหยาดฟา เลิงแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๕๐

เด็กชายเกรียงไกร รัตนนท์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๕๑

เด็กชายณัฐวุฒ บุญมีวิเศษ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๕๒

เด็กชายวทัญู คำสะหวัด
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๕๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชนะชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๕๔

เด็กหญิงศิริลักษ์ บุญคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๑๙ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๕๕

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เกตุนอก
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๕๖

เด็กหญิงสุพัตสร เปลืองกลาง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

วัดโพธิสามัคคี

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๕๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยจางวาง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๕๘

เด็กหญิงจารุกัณญ์ รัตนนท์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๕๙

เด็กชายจิรภัทร ขุนประเสริฐ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๖๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ สุวรรณราช
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๖๑

เด็กชายนพคุณ หลงน้อย
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๖๒

เด็กหญิงปวรรณรัตน์ โคตรภักดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๖๓

เด็กหญิงปยฉัตร ห่อไธสง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๖๔

เด็กหญิงพรรษมน นาเวียง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๖๕

เด็กชายวีรพงศ์ ยุรศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๖๖

เด็กหญิงสุทัตตา บุญแย้ม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๖๗

เด็กชายเกียรติชัย บัวธรรม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๖๘

เด็กชายณัฐรัตน์ แล่นโคตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๖๙

เด็กชายบูรพา ยอดฉิมมา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๗๐

เด็กหญิงพัณณิตา ซ่อมรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๗๑

เด็กหญิงภัคจิรา บุญคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๗๒

เด็กชายยุทธศิลป ทองคำพัด
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๗๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญแย้ม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๗๔

เด็กชายวายุ ศรีเหง่าขำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๗๕

เด็กชายศรุต ศิริโชต
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๗๖

เด็กชายศักรินทร์ ไสวงาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๗๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำมัน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๗๘

เด็กชายอนุราช ทองแพง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๗๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขุนประเสริฐ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๘๐

เด็กชายชลชาติ ธาตุทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๘๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เสนผาบ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๘๒

เด็กชายธนากร ปลาโสม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๘๓

เด็กหญิงนิตยา รัตนนท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๘๔

เด็กชายนิธิกร สุวรรณราชัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๘๕

เด็กหญิงพรทวี บุญสมร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๘๖

เด็กหญิงพริมา อัมภวา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๘๗

เด็กชายพลพินิจ พะเนาไธสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๘๘

เด็กหญิงพัชราภา ปวไธสง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๘๙

เด็กชายภัทรภากร ทรัพย์โยธิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๒๐ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๘๑๙๐

เด็กชายภูริภัทร จันทร์คำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๙๑

เด็กชายภูวดล คงสมพงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๙๒

เด็กหญิงศรีภัสสร พรมคำภา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๙๓

เด็กหญิงศิริกร ทรงพระ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๙๔

เด็กชายเมธวิน อักคะฮาด
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๙๕

เด็กชายจตุรวิชญ์ ทนสูงเนิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๙๖

เด็กชายทักษิณ ใจสว่าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๙๗

เด็กหญิงธนพร ปรางรินทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๙๘

เด็กหญิงปนัดดา พันธวงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๑๙๙

เด็กชายพงศกร วรรณปะโก
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๐๐

เด็กชายภูมิทัตน์ สุดหอม
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๐๑

เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีเตชะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๐๒

เด็กหญิงสุจิตตรา มีผล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๐๓

เด็กหญิงสุภาวดี วงษ์สวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๐๔

เด็กชายอภินันท์ เสนผาบ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๐๕

เด็กหญิงอรทัย ภาคีฑูต
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๐๖

เด็กหญิงอุษณิษา มูลนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๐๗

เด็กชายแดนชัย พันบัวแพง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๐๘

เด็กหญิงพัชราพร พะเนาไธสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๐๙

เด็กชายพีระพัฒน์ พลแหง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๑๐

เด็กชายรัชชานนท์ อินทร์นอก
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๑๑

เด็กชายศักดิดา

์

หลงน้อย
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๑๒

เด็กหญิงสุพรรษา สมบูรณ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๑๓

เด็กหญิงสุวนันท์ เพวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๑๔

เด็กหญิงจรรยพร ดวงแสนพุฒ
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๑๕

เด็กหญิงจันทิมา ธรรมกันหา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๑๖

เด็กหญิงชณัญญา เสือกลิน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๑๗

เด็กหญิงปนัดดา สอนชา
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๑๘

เด็กชายอิศราธร จันทมงคล
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๑๙

เด็กหญิงชาลินี ทานนท์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๒๐

เด็กชายณัชพล เข็มท้าว
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๒๑

เด็กชายณัฐพนธ์ ตองอบ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๒๒

เด็กหญิงณิชา มนไธสง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๒๓

เด็กชายธีรพล แคนเสาร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๒๔

เด็กชายนพรัตน์ รัตนนท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๒๑ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๒๕

เด็กชายปยวัฒน์ แหวนอ่อน
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๒๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา พลประสิทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๒๗

เด็กชายรัฐภูมิ พัทธามาต
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๒๘

เด็กหญิงอักษราภัค เผือกพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๒๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๓๐

เด็กชายชิติพัทธ์ รืนเริง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๓๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยเสนา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๓๒

เด็กหญิงณัฐฌานันท์ บุญทา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๓๓

เด็กชายธีรโชติ รักชาติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๓๔

เด็กหญิงพิชชาพร สองห้องนอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปุราเส
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๓๖

เด็กชายภูสิทธิ สีหานาม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๓๗

เด็กชายกฤช จันทรานันท์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๓๘

เด็กหญิงฑาลธีร์ ทานนท์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๓๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

แก้ววิรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๔๐

เด็กชายธนวัฒน์ ศิริอัฐ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๔๑

เด็กชายธวรรษ พุ่มมาลี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๔๒

เด็กชายบวรวิชญ์ ทานนท์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๔๓

เด็กหญิงภัคจีรา จำเริญพูน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๔๔

เด็กหญิงสุพรรษา จันทรานันท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๔๕

เด็กหญิงอรวรรณ บรรดาศักดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๔๖

เด็กหญิงอุษณิษา หมืนสา

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๔๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสูงเนิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๔๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อยู่อ้น
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๔๙

เด็กชายกีรติ ปกปอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๕๐

เด็กหญิงปยะดา เพตายนต์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๕๑

เด็กหญิงลภัสรดา รอดสีมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๕๒

เด็กหญิงแทนขัวญ บุญเขือง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๕๓

เด็กหญิงชุติมา ดำเดช
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรรัก
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๕๕

เด็กหญิงนรีภัสร์ สุขทวี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๕๖

เด็กชายนันทศักดิ

์

เพตายนต์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๕๗

เด็กชายพีรภัทร พยัคฆะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๕๘
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

พันนวยนนต์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๕๙

เด็กหญิงมนัสวี พรหมทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๒๒ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๘๒๖๐

เด็กชายวรฤทธิ

์

สนรัมย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๖๑

เด็กชายศิวัช ผลาผล
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๖๒

เด็กหญิงสสิสา พยัคฆะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๖๓

เด็กชายอธิชนม์ สุดสายเนตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๖๔

เด็กหญิงอลิสา สมพงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๖๕

เด็กชายเกรียงไกร ยิงนาม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๖๖

เด็กชายเจษฎา เภตรายนต์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๖๗

เด็กชายครรชิต พันธ์นาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๖๘

เด็กหญิงชนัดดา บุตรศรีวงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๖๙

เด็กหญิงฐิติวรดา บุญมี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๗๐
เด็กหญิงนันณภัชสรณ์

บุตรศรีวงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๗๑

เด็กชายปรัชญา นาสิงทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๗๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทองอำพันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๗๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ พะโรงรัมย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๗๔

เด็กชายวันเฉลิม ศรีชัยหมือ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๗๕

เด็กหญิงวีริสา ผลเจริญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๗๖

เด็กชายสิทธิพงค์ นวลสนิท
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๗๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ยุดรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๗๘

เด็กหญิงสุภัทร์ ขุมทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๗๙

เด็กหญิงจรีภรณ์ โตสีดา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๘๐

เด็กหญิงเพชราภรณ์ โสโรมรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๘๑

เด็กชายสุรวุฒิ โตสีดา
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๘๒

เด็กชายกฤษณะ จันทร์กฤษ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๘๓

เด็กหญิงกมลพร ศิริกำเนิด
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๘๔

เด็กหญิงจิดาภา เครือเนตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๘๕

เด็กหญิงญาณิน เทพชาติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๘๖

เด็กหญิงธนาพร คงพลปาน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๘๗

เด็กหญิงนภาลัย อุ้มรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๘๘

เด็กชายนันทชัย อาจทวีกุล
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๘๙

เด็กหญิงพิมลพรรณ กล้าหาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๙๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ คำน้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๙๑

เด็กหญิงรมย์สิรี โสลมลำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๙๒

เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ชืนระรวย

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๙๓

เด็กหญิงศิริกานต์ นุชนาด
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๙๔

เด็กหญิงศิริภัสสร การดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๒๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๙๕

เด็กหญิงสุกานดา เชิดรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๙๖

เด็กชายอนวัตน์ ทะนะวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๙๗

เด็กชายอนุชา เพตายนต์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๙๘

เด็กหญิงอุดมพร ดีทองหลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๒๙๙

เด็กหญิงอโณทัย เอียมรัมย์

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๐๐

เด็กชายเจษฎาพร เกลารัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๐๑

เด็กชายเจษฏา พุทธกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๐๒

เด็กหญิงเนตรนภา นนกระโทก
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๐๓

เด็กหญิงแพรวชมพู อ่อนดอน
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๐๔

เด็กหญิงชลนิชา เมฆกระจ่าง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๐๕

เด็กชายชาติกุล ยอดโพธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๐๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บังใบ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๐๗

เด็กชายณัฐนันท์ นิมพันธ์

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๐๘

เด็กหญิงณัฐลิกา โกเลือน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๐๙

เด็กหญิงณีรนุช บุญพูล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๑๐

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ปญญาแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๑๑

เด็กชายธีรภัทร สุขเหลือง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๑๒

เด็กชายธีระพล ศรีเนาวรัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๑๓

เด็กหญิงนนทิยา จำปาทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๑๔

เด็กหญิงนภัสสร ขุนนามวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๑๕

เด็กชายปณณวิชญ์ อ้วนแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๑๖

เด็กหญิงปนรัตน์ เวียงแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๑๗

เด็กชายพงศธร วงษ์งอ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๑๘

เด็กชายวีรวัฒน์ นิราศภัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๑๙

เด็กหญิงศุพิศรา ทองประภา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๒๐

เด็กหญิงสาวิภา คำสินธุ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๒๑

เด็กหญิงสุชาดา จันทร์กฤษ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๒๒

เด็กชายอนิวรรตน์ วานิช
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๒๓

เด็กชายอนุชา ติมุลา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๒๔

เด็กชายอนุพงษ์ วิวัฒน์บวรกุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๒๕

เด็กหญิงอรทัย ปะทะวัง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๒๖

เด็กหญิงอรุณณี สัตยาคุณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๒๗

เด็กหญิงอังคณา สิงห์รัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๒๘
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

แสนกล้า

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๒๙

เด็กหญิงเพชรา ศรีเชือ

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๒๔ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๓๐

เด็กหญิงกนกพร ธงชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๓๑

เด็กหญิงชลธิชา สาทะรัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๓๒

เด็กหญิงณัฐวดี นาคเจริญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๓๓

เด็กชายบลุคลิน ทองอินทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๓๔

เด็กหญิงพิยดา พยัคฆา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๓๕

เด็กชายภูมิปญญา สิงห์ทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๓๖

เด็กหญิงมุนินพลอย โสมกำสด

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๓๗

เด็กชายสหรัฐ ทานกระโทก

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๓๘

เด็กชายอมรเทพ วนวงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๓๙

เด็กหญิงอารยา ทิศกระโทก
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๔๐

เด็กหญิงอาริยา จิรังดา
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๔๑

เด็กหญิงสุนันทา อาจทวีกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๔๒

เด็กหญิงอนัญญา มุ่งลา
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๔๓

เด็กชายอิทธิพล ขุนนามวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๔๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

มีสัตย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๔๕

เด็กชายดนุพร ศรีเชือ

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๔๖

เด็กชายกันตพงศ์ หงษเจือ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๔๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ คงพลปาน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๔๘

เด็กชายฉัตรชัย บุญประเสริฐ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๔๙

เด็กหญิงนภาวดี ทองมี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๕๐

เด็กหญิงพนิตนันท์ บุญมี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๕๑

เด็กหญิงวนัสนันท์ คอนคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๕๒

เด็กชายวีรภาพ คืนรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๕๓

เด็กหญิงสุภนิดา เวชชัยภูมิ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๕๔

เด็กหญิงชไมพร โสโลมรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๕๕

เด็กหญิงทิวาพร เรืองศรีชาติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๕๖

เด็กหญิงนพรดา รุ่งสว่าง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๕๗

เด็กชายนพรัตน์ โสมกำศรด
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๕๘

เด็กหญิงนันทชพร จันบางม่วง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๕๙

เด็กหญิงภัทรวดี ละแสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๖๐

เด็กชายศุภกานต์ นาคเจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๖๑

เด็กชายอนุพงษ์ เอียงสันเทียะ

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๖๒

เด็กหญิงจิราภา ชำนาญเท
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๖๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พุทธกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๖๔

เด็กหญิงณัชชา เวคินภวดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๒๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๖๕

เด็กหญิงนิวพร กรอกกระโทก
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๖๖

เด็กหญิงพรสิริ เรืองศรีชาติ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๖๗

เด็กหญิงศศิวิมล สังขโห
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๖๘

เด็กชายสราวุธ วงษ์ประโคน
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๖๙

เด็กชายสาโรช หนูช่อ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๗๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุนรวัน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๗๑

เด็กชายกศิวัฒน์ เพียเทพ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๗๒

เด็กหญิงกาญจนาพร สุมะหิงพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๗๓

เด็กชายกิติศักดิ

์

บุรมณ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๗๔

เด็กหญิงขวัญจิต เงินเดือน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๗๕

เด็กชายคมสันต์ แดงเสม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๗๖

เด็กหญิงจินดารัตน์ ยอดโพธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๗๗

เด็กชายดลฤทัย อภัยนอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๗๘

เด็กหญิงทัศนีย์ ทวีชาติ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๗๙

เด็กหญิงทาริกา เงางาม
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๘๐

เด็กชายทิพย์ดนัย พากุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๘๑

เด็กชายธงชัย เดชารัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๘๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ดำเดช

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๘๓

เด็กชายธีรภัทร รูปโฉม
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๘๔

เด็กหญิงนราพร เดชารัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๘๕

เด็กหญิงนันธิตา พันธุ์จินดา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๘๖

เด็กหญิงบุณยกร กี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๘๗

เด็กชายปรมินทร์ บรรเพชร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๘๘

เด็กหญิงปญญารัตน์ ทิพย์โอสถ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๘๙

เด็กหญิงปยมาศ ไชยบำรุง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๙๐

เด็กชายพงศธร วงศ์จันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๙๑

เด็กชายพีรพัฒน์ หงษ์ศรีจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๙๒

เด็กชายภานุพงศ์ โสโลมรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๙๓

เด็กหญิงลลิตา ใสวิเศษ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๙๔

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ขอพันดุง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๙๕

เด็กชายวีรพล ทวีชาติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๙๖

เด็กชายสมัญญา พันจันดา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๙๗

เด็กชายสิทธิพร บุรมณ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๙๘

เด็กหญิงสุพรรณี แก้วจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๓๙๙

เด็กหญิงสุรีสีห์ แสนรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๒๖ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๐๐

เด็กชายหัตถชัย ทองยศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๐๑

เด็กชายอภิรักษ์ เวียงสิมมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๐๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชยสูงเนิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๐๓

เด็กชายอำนาจ สุขศิริ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๐๔

เด็กหญิงกาญจนาวดี พูลสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๐๕

เด็กชายชัยชนะ ดีพาชู
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๐๖

เด็กชายดุจเทพ ชาติภูมิ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๐๗

เด็กหญิงปนัดดา นาคนวล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๐๘

เด็กหญิงปวีณ์นุช จันทร์พงษา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๐๙

เด็กชายวีระพงษ์ เดชารัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๑๐

เด็กหญิงศศิชา วงศ์จันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๑๑

เด็กชายศิวดนย์ รุ่นใหม่
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๑๒

เด็กหญิงสิริณดา ทวีชาติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๑๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

เลนตะคบ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๑๔

เด็กชายอนุรักษ์ แววสูงเนิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๑๕

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วสาย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๑๖

เด็กหญิงอรทัย กระสังข์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๑๗

เด็กหญิงอริศรา ศรีสุวะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๑๘

เด็กชายกฤตนัย พาจุจันทาโร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๑๙

เด็กชายกฤษณะ นาคนวล
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๒๐

เด็กชายกฤษณะ หลำสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๒๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หนองนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๒๒

เด็กหญิงกีรัตยา ศรแสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๒๓

เด็กหญิงชมพูนุช โทนสูงเนิน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๒๔

เด็กชายชาญยุทธ แสนรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๒๕

เด็กหญิงณัชชา แสนรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๒๖

เด็กหญิงณัฎฐชา ดาวเศษ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๒๗

เด็กหญิงทักษญา ฐานะตระการ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๒๘

เด็กชายธนากร วงศ์เจริญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๒๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

พันธ์จันดา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๓๐

เด็กชายนรินทร์ หมิงทอง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๓๑

เด็กหญิงนีรนุช กล้าหาญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๓๒

เด็กหญิงประภาศิริ พันจันดา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๓๓

เด็กหญิงปยะวาส ปถวี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๓๔

เด็กชายพงศธร บุรมณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๒๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๓๕

เด็กชายภูริพัฒน์ กุจพันธุ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๓๖

เด็กหญิงยุวดี ขุนนามวงษ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๓๗

เด็กหญิงวิภาพร กายสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๓๘

เด็กชายวิศิษฎ์ โชยรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๓๙

เด็กชายศักดิพิรุณ

์

สุดตะคาน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๔๐

เด็กหญิงศุภางค์ บรรเพชร
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๔๑

เด็กหญิงสริสา สิงห์เคน
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๔๒

เด็กหญิงสัสดาวดี จำนงค์สุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๔๓

เด็กหญิงสิรินญา จูลนันท์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๔๔

เด็กหญิงสุนิสา พันจันดา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๔๕

เด็กหญิงสุภัสสร สินชัยจรัสกุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๔๖

เด็กชายอนันตสิน แสนรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๔๗

เด็กหญิงอรอุมา นาคนวล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๔๘

เด็กชายอัษฎาวุธ สุขชืน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๔๙

เด็กชายอิทธิพล แสนรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๕๐

เด็กชายเดชา ธิทะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๕๑

เด็กชายวีระยุทธ จันทร์ทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๕๒

เด็กหญิงอภิญญา นาคนวล
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๕๓

เด็กหญิงกันยาพร ฤทธิพิศ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๕๔

เด็กชายปณวัตติ

์

เทสถิตย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๕๕

เด็กหญิงกุลจิรา จอมพล
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๕๖

เด็กชายรัฐภูมิ สกุลดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๕๗

เด็กหญิงสุวดี นนทวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๕๘

เด็กหญิงเปมิกา จอมพล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๕๙

เด็กหญิงกชพร กรมจรรยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๖๐

เด็กหญิงกนกนิภา มหาดพรม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๖๑

เด็กหญิงกรินทร์ ตามะลี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๖๒

เด็กหญิงจีระนันท์ มณีศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๖๓

เด็กหญิงชานิสา ไผ่เถือน

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๖๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ฉากพิมาย
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๖๕

เด็กชายปธานิน นิติธรรม
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๖๖

เด็กหญิงปรมาภรณ์ นาสา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๖๗

เด็กหญิงปรียาวีร์ น้อยอาษา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๖๘

เด็กชายปวริศน์ ยาตะกัวนอก

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๖๙

เด็กหญิงภัทรนันท์ แสนนังทน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๒๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๗๐

เด็กชายภูวพล บุญประถัมภ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๗๑

เด็กชายรพีภัทร อินทร์ชำนาญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๗๒

เด็กชายรัฐภูมิ มหิงศาเดช
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๗๓

เด็กหญิงวันวิสา สุทธิยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๗๔

เด็กหญิงศศิธร ฉากพิมาย
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๗๕

เด็กหญิงศศินา แก้วขาว
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๗๖

เด็กหญิงสุณิสา แสบรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๗๗

เด็กหญิงสุธินี คิดอ่าน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๗๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองอินทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๗๙

เด็กหญิงอภิญญา ประจิตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๘๐

เด็กชายอานนท์ ทาสีนวล
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๘๑

เด็กชายเพชรบวร นารินทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๘๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ คำสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๘๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ แจ่มมณี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๘๔

เด็กชายกฤษณะ หนองเหล็ก
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๘๕

เด็กชายกฤษดา ต้นภูเขียว
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๘๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร แสงทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๘๗

เด็กหญิงชนิดา ชัยบำรุง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๘๘

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เกษรชืน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๘๙

เด็กหญิงฐิตารีย์ เกษรชืน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๙๐

เด็กชายณํฐพงศ์ ศรีนารินทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๙๑

เด็กชายทักษ์ดนัย นิตใหม่
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๙๒

เด็กหญิงธวัลหทัย มิมไธสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๙๓

เด็กหญิงนริสรา สมน้อย
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๙๔

เด็กหญิงนันทกานต์ แซ่อึง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๙๕

เด็กหญิงบุษราคัม เทินสะเกษ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๙๖

เด็กชายพงศกร พรมรักษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๙๗

เด็กหญิงพัชราภา เสาศิริ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๙๘

เด็กชายยศภัทร วรครุฑ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๔๙๙

เด็กชายรัฐภูมิ สุกรแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๐๐

เด็กหญิงวันดี พรมชืน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๐๑

เด็กชายศุทธวีร์ แก้วโภคา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๐๒

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๐๓

เด็กหญิงอนุธิดา ปตตังทานัง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๐๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ เทินสะเกษ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๒๙ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๐๕

เด็กชายเพ็ชระ รอดมาลี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๐๖

เด็กหญิงกรรณิกา ทุงฤทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๐๗

เด็กหญิงจิรนันท์ เกษรชืน

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๐๘

เด็กชายชนาธิป นวลสาย
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีบัวลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๑๐

เด็กชายนวภัทร นวลทิม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๑๑

เด็กหญิงปยะพร สารคาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๑๒

เด็กหญิงพนิดา จันทร์สด
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๑๓

เด็กชายพิพัฒน์ สร้างนอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๑๔

เด็กหญิงพุทธิชา เทินสะเกษ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๑๕

เด็กชายภาณุเดช ชินวงศ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๑๖

เด็กชายมงคล ศรีชุมพล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๑๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ สิมวิเศษ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๑๘

เด็กชายรพีภัทร นิติธรรม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๑๙

เด็กชายวายุ ศรีสงคราม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๒๐

เด็กชายวิรชัย ปุเรตัง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๒๑

เด็กหญิงสหัสพร กันสุยะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๒๒

เด็กหญิงสาวิตรี วิสุมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๒๓

เด็กชายสิทธิพร สุขกุล
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๒๔

เด็กชายอนุพงศ์ สกุลทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

น้อยบุตรศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๒๖

เด็กหญิงอรอินทร์ แพงคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๒๗

เด็กหญิงอังกอ เอกตาแสง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๒๘

เด็กหญิงอัญมณี พัตสิงห์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๒๙

เด็กหญิงเจนจิรา แคนดา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๓๐

เด็กหญิงเบญญาภา สุยคำไฮ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๓๑

เด็กชายเลิศชัย สุมารุ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๓๒

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ทรงบัณฑิต
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๓๓

เด็กหญิงแคทรียา เทินสะเกษ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๓๔

เด็กชายกฤษฎา นามโคตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๓๕

เด็กหญิงกันธิชา ชินวงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๓๖

เด็กชายจักรินทร์ หงษ์ไธสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๓๗

เด็กชายชูชีพ ศรีวิพัฒน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๓๘

เด็กหญิงตะวัน พันธุ์หอ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๓๙

เด็กชายธีรภัทร ชืนฉำกุล

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๓๐ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๔๐

เด็กหญิงนุชจรีย์ แก้วตา
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๔๑

เด็กชายพิทยา เสนนอก
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ เทียบสี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๔๓

เด็กชายภูวดล กลกลาง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๔๔

เด็กหญิงศิริกานต์ วรรณปะเก
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๔๕

เด็กชายสกล ตามะลี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๔๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เสาศิริ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๔๗

เด็กหญิงสุพัตรา เขียวไธสง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๔๘

เด็กชายอดิศร สุฤทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๔๙
เด็กชายอิทธิพลธนินทร์

โพยนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๕๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ พรมงาม
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๕๑

เด็กชายกฤษดา วิสุมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๕๒

เด็กชายกษิติ ปนแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๕๓

เด็กหญิงดาริน สีมหาพรม
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๕๔

เด็กชายนะธิเมศ สมน้อย
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๕๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ ใจหอม
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๕๖

เด็กชายภควัต จันโอ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๕๗

เด็กชายราชภัทร ชัยบำรุง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๕๘

เด็กหญิงอัศวินี โผยสูงเนิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๕๙

เด็กชายโชติญานนท์ ชินวงศ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๖๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แสงโสภา
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๖๑

เด็กชายศรายุทธ วังมหา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๖๒

เด็กหญิงสิริญาภา พันธุ์ทุมมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๖๓

เด็กหญิงเก็จมณี ปะจะนัง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๖๔

เด็กหญิงเขมจิรา บทไธสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๖๕

เด็กหญิงเจตสุดา ปะวะเค
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๖๖

เด็กหญิงกชกร ไกรยะโส
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๖๗

เด็กชายจักรภพ โพธิจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๖๘

เด็กหญิงจิรประภา ชัยนำอ้อม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๖๙

เด็กชายพิชานนท์ โคตรหนองไผ่
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๗๐

เด็กหญิงยลดา พลบัวแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๗๑

เด็กหญิงศิริขวัญ จงเทพ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๗๒

เด็กหญิงสิราวรรณ ปดกอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๗๓

เด็กหญิงสุชาวดี เทพวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๗๔

เด็กชายอมรเทพ ทินปราณี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  
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บร ๔๔๕๙/๑๘๕๗๕

50ขัตติยา มุ่งดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๗๖

เด็กหญิงจันทิรา แสนลือชา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๗๗

เด็กชายชนะชัย นาบำรุง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๗๘

เด็กชายวัชระ คำโส
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๗๙

เด็กชายปฏิภาณ อาสาคติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๘๐

เด็กหญิงปทิตตา ธรรมดา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๘๑

เด็กหญิงปุญญิสา สินสุพรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๘๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ไผนอก
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๘๓

เด็กชายวีรยุทธ พลดงนอก
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๘๔

เด็กหญิงสิดาพร ริยะปา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๘๕

เด็กชายสุริยา ศิริรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๘๖

เด็กหญิงอติมา ปดกอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๘๗

เด็กชายวงษ์สวรรค์ บุตรอ่อนศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๘๘

เด็กชายอดิเทพ ลีแสน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๘๙

เด็กหญิงกนกกร สิงห์รัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๙๐

เด็กชายคมสันต์ เกษรชืน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๙๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ สิมาจารย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๙๒

เด็กหญิงจิราภา ยงเพชร
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๙๓

เด็กหญิงชลธิชา มาลัยทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๙๔

เด็กหญิงณัฐริกา สุพร
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บรรฏิษตา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๙๖

เด็กหญิงดาราวดี แม่นหมาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๙๗

เด็กชายตะวัน แก้วนารี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๙๘

เด็กชายทัศนพล กองแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๕๙๙

เด็กชายธนากร คันทะนาค
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๐๐

เด็กชายธนากร เกษรชืน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๐๑

เด็กชายธาราธร กองศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๐๒

เด็กหญิงนัฐริกา บุญเกิด
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๐๓

เด็กหญิงพันธุ์ภษา เกษรชืน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๐๔

เด็กชายภาณุพงศ์ หารสาร
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๐๕

เด็กหญิงมินตรา สีหาบูราณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๐๖

เด็กชายยศภาคย์ โทนะพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๐๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ วิทยาศิลป
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๐๘

เด็กชายอมรินทร์ แก้วตรีวงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๐๙

เด็กหญิงอลิชา บุญทัน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๓๒ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๑๐

เด็กหญิงอุฬาริกา ศรีเมือง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๑๑

เด็กหญิงเนตรนภา บุญทัน
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๑๒

นางอุลัยวรรณ บำรุงภักดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๑๓

เด็กหญิงชลดา ศีลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๑๔

เด็กชายณัฐพงษ์ อาดำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๑๕

เด็กหญิงณัฐวดี ปะทะวัง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๑๖

เด็กชายธนภัทร คุ้มแจ้ง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๑๗

เด็กหญิงปาริชาติ ผดากาญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๑๘

เด็กหญิงพัชรพร จันทร์เขียว
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๑๙

เด็กหญิงวนิชา ปะสาทาเส
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๒๐

เด็กชายวิวัฒน์ชัย ใสแสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๒๑

เด็กหญิงหงษ์ทอง สามภาค

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงษ์สุวรรณ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๒๓

เด็กหญิงเขมิกา ชินรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๒๔

เด็กหญิงเพชรี นรราษฎร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๒๕

เด็กชายไพรัตน์ พิมพ์โคตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๒๖

เด็กชายรัชภูมิ เจริญรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๒๗

เด็กชายอภิรักษ์ สุขสา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๒๘

เด็กชายกฤษฎา ทะขุ่ย
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๒๙

เด็กชายนราธิป มัยพล
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๓๐

เด็กชายนันทนากร พลศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๓๑

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญญา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๓๒

เด็กหญิงปริยาภัทร สาลาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๓๓

เด็กชายภาณุวัตร ศิริคาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๓๔

เด็กชายภูวดล ฉีดสูงเนิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๓๕

เด็กชายสุทธิพงศ์ นุชนาด
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๓๖

เด็กหญิงเกตุวดี อังคะสี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๓๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เรืองเดช
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๓๘

เด็กหญิงกุลพิธาน์ ทองอินทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๓๙

เด็กหญิงขวัญฤดี บำรุงพงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๔๐

เด็กชายคีตภัทร อังคะสี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๔๑

เด็กหญิงชุติกานต์ สีหะวงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๔๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองอินทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๔๓

เด็กหญิงมณทกานต์ ดำคลอง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๔๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ขันคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๓๓ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๔๕

เด็กชายศุภกฤต รักษาบุญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๔๖

เด็กหญิงสิตางศุ์สุภา เสนพะเนา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๔๗

เด็กหญิงอรฤดี เรียบเรียง
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๔๘

เด็กหญิงอังศุมาลี พรหมพิลา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๔๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ช่วยนรินทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๕๐

เด็กชายพงศภัค คุชิตา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๕๑

เด็กหญิงศิริขวัญ ปะทะวัง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๕๒

เด็กชายศุทธิกร ผลเจริญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๕๓

เด็กชายเสกสรร ภิรมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๕๔

นายสิทธิพงศ์ งัดสันเทียะ
๒๖/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๕๕

นายเพลินพิศ อ่อนงาม
๑๙/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๕๖

เด็กหญิงฟารุ้ง จำปาไทย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๕๗

เด็กหญิงกนกพร ประทุมมา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๕๘

เด็กชายกฤษณะ ศักดิสิงห์

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๕๙

เด็กชายขวัญชัย หม่วยนอก
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๖๐

เด็กชายจารุเดช นาคมณี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๖๑

เด็กหญิงจินตนา โนนบุญศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๖๒

เด็กหญิงจินตหรา เจริญรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๖๓

เด็กชายฉัตรดนัย เยาวะเสริฐ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๖๔

เด็กหญิงชญานิษฐ์ เนินไธสง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๖๕

เด็กหญิงญนันทนิยา เพียวสูงเนิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๖๖

เด็กชายณัฐกร ไกรจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๖๗

เด็กชายณัฐวิสส์ เอกรุ่งเรืองสิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๖๘

เด็กหญิงตติยาภรณ์ ซิมกระโทก
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๖๙

เด็กชายธนภัทร วงศ์ศิริ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๗๐

เด็กชายปรัชญา วิวาโค
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๗๑

เด็กชายพนธกร สาธร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๗๒

เด็กหญิงพัชรา นารี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๗๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ พิมพ์อินทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๗๔

เด็กชายพีระนันท์ พิทักสงฆ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๗๕

เด็กหญิงภัทราพร สีหามาตร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๗๖

เด็กชายภูบดินทร์ มะนาวหวาน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๗๗

เด็กชายภูผา ภูยะฟา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๗๘

เด็กชายภูระหงส์ แท่งทองหลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๗๙

เด็กชายภูริภัทร แสงทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๓๔ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๘๐

เด็กชายภูริภัทร ใจคง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๘๑

เด็กชายมนตกานต์ แล่นโคตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๘๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๘๓

เด็กชายระพีพัฒน์ เหมืองทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๘๔

เด็กหญิงวรวรรณ อุบลเผือน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๘๕

เด็กหญิงวรัญญา อินทรีย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๘๖

เด็กชายวายุ พุทธบุรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๘๗

เด็กหญิงศรัญญา ดานุวงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๘๘

เด็กหญิงศลิษา ปาสาเน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๘๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

วิวัฒน์บวรกุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๙๐

เด็กชายศุภโชค มาลัยไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๙๑

เด็กชายสรวิศ ไวแก้วสูน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๙๒

เด็กหญิงสิรินทิพย์ งามขำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๙๓

เด็กหญิงสุรางคนา ไกรสำอางค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๙๔

เด็กหญิงอรวรรณ ปะนามะทัง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๙๕

เด็กหญิงอักษราภัค เหง่าทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๙๖

เด็กหญิงอัณณพัทธ์ สมสร้าง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๙๗

เด็กหญิงอารียา แก้วศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๙๘

เด็กชายจิตกวี ชนะพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๖๙๙

เด็กชายนัทธพงศ์ มาดาโต
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๐๐

เด็กหญิงปนัดดา กาสี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๐๑

เด็กหญิงวิญาดา ทิศกระโทก

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๐๒

เด็กชายศตวรรษ ประเกาทัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๐๓

เด็กหญิงสุภาพร โคตรมูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๐๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไวแก้วสูน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๐๕

เด็กหญิงกุลสตรี โพธิหล่าม

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๐๖

เด็กหญิงสิริญา สุภารักษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๐๗

เด็กหญิงอนงลักษณ์ ธีระหงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๐๘

เด็กหญิงพรชุตา นำผล
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๐๙

เด็กหญิงกันต์กมล ศิริพงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๑๐

เด็กหญิงขวัญจิรา เกรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๑๑

เด็กหญิงจันทกานต์ สายชุมดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๑๒

เด็กชายจาตุรนต์ กึมรัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๑๓

เด็กหญิงญาณิศา หงษ์สมศรี
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๑๔

เด็กหญิงณัชชา กุสะรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๓๕ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๘๗๑๕

เด็กชายดุษฎี เปนรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๑๖

เด็กชายธนกฤต น้อยหอม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๑๗

เด็กหญิงธิตกานต์ เกือบรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๑๘

เด็กชายนพรัตน์ ปวงประชัง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๑๙

เด็กชายบูรพา บุญรอด
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๒๐

เด็กชายพงศกร ตรวจมรรคา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๒๑

เด็กชายภัทรกร โก๊ะรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๒๒

เด็กชายวรนันท์ เดือนแจ้งรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๒๓

เด็กชายวีรยุทธ สุภากาดี
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๒๔

เด็กชายวุฒิชัย รักธรรม
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๒๕

เด็กหญิงศศิภา ชัยเชิดชู
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๒๖

เด็กหญิงเมธาวี การเพียร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๒๗

เด็กหญิงเยาวพา จอมขวัญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๒๘

เด็กชายโฆสวันต์ กองรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๒๙

เด็กชายกิตติธร ทัศนะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๓๐

เด็กหญิงกุลทรัพย์ เสาเกลียว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๓๑

เด็กหญิงกุสุมา เต้าสูงเนิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๓๒

เด็กหญิงจารุภัทร ปนเพชร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๓๓

เด็กชายชนินทร์ สมผัด
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๓๔

เด็กหญิงชลธิชา เทียมพล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๓๕

เด็กชายชัชชัย วิชัยรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๓๖

เด็กหญิงฐิติยา ชุมหิรัญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๓๗

เด็กหญิงณัฐธยาน์ กิรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๓๘

เด็กหญิงณัฐนรี ชัยชุมพล
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๓๙

เด็กชายณัฐพงศ์ โกติรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๔๐

เด็กชายถิรวัฒน์ กุสะรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๔๑

เด็กชายธนกร อาญาเมือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๔๒

เด็กชายธีรพล เพ็ชรเลิศ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๔๓

เด็กหญิงนงนภัส การรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๔๔

เด็กชายประวิท ทะเลิงรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๔๕

เด็กหญิงพลอยลดา มุมทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๔๖

เด็กหญิงพัชรพร อดุลย์สุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๔๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี ชุงรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๔๘

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ดูชาติรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๔๙

เด็กหญิงมนชนก ขะจีฟา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๓๖ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๘๗๕๐

เด็กหญิงมันสนันท์ สุขสาลี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๕๑

เด็กหญิงยุวดี โกกัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๕๒

เด็กหญิงฤทัย ทินปราณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๕๓

เด็กชายวรทัต เรืองประโคน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๕๔

เด็กชายวาคิม กุสะรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๕๕

เด็กหญิงศุภากร อุไรรักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๕๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กุมรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๕๗

เด็กหญิงสุภาวิดา เกาะรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๕๘

เด็กชายสุริยันต์ เกรียรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๕๙

เด็กชายอธิปไตย บุญเถิง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๖๐

เด็กหญิงอุมากรณ์ ยิงเจนจบ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๖๑

เด็กชายเจษฎา กึนรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๖๒

เด็กหญิงกัณฐิกา การรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๖๓

เด็กชายก้องภพ กลองรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๖๔

เด็กหญิงขวัญฤดี พร้อมพูน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๖๕

เด็กหญิงจันทิมา รักธรรม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๖๖

เด็กชายชนินทร์ สุมรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๖๗

เด็กหญิงชาลิสา กุมรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๖๘

เด็กหญิงณัฐชา ชุงรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๖๙

เด็กชายณัฐพงศ์ กุสะรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๗๐

เด็กหญิงณิชมน กุยรัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๗๑

เด็กหญิงตติยา ชุงรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๗๒

เด็กชายทวีทรัพย์ เกษีสังข์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๗๓

เด็กหญิงทิพย์นภา กลองรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๗๔

เด็กชายธนกฤต โกบุรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๗๕

เด็กชายธนพล กุยรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๗๖

เด็กชายธนะรัชต์ ประจันบาล
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๗๗

เด็กชายธวัชชัย โกติรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๗๘

เด็กชายธีรนันท์ แววรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๗๙

เด็กชายธีรภัทร์ ขะจีฟา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๘๐

เด็กชายนันทิพัฒน์ การเพียร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๘๑

เด็กชายนิรันดร์ มะลิพลกรัง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๘๒

เด็กชายบุรธัช เพ็ชจำรัส
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๘๓
เด็กหญิงประพาพรรณ

ชัยเชิดชู
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๘๔

เด็กหญิงปริชญา พานทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๓๗ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๑๘๗๘๕

เด็กชายพงศภัค กันรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๘๖

เด็กชายพีระพงษ์ โกติรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๘๗

เด็กหญิงพุทธรักษา แก้วพรม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๘๘

เด็กชายภาคิน หงษ์ภักดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๘๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ แสงสุวรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๙๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ จิตประสงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๙๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา กุมรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๙๒

เด็กชายวายุ สุวนิช
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๙๓

เด็กหญิงวิจิตรา กรวยรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๙๔

เด็กชายวิทวัส กุยรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๙๕

เด็กชายศาสตร จิตรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๙๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ กาละสิรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๙๗

เด็กหญิงสาลิกา รักธรรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๙๘

เด็กหญิงสาวิกา โกกะรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๗๙๙

เด็กชายสุชาครีย์ กิงกลาง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๐๐

เด็กหญิงสุชาดา กุสะรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๐๑

เด็กชายอติชาติ ชุงรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๐๒

เด็กหญิงอนิศรา รอดสวัสดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๐๓

เด็กหญิงอรพรรณ หงษ์ภักดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๐๔

เด็กชายอริญชัย ยิงได้ชม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๐๕

เด็กชายเตชินทร์ กุยรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๐๖

เด็กหญิงโสฐิตา ดาวสิงห์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๐๗

เด็กชายกรภัทร์ อาญาเมือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๐๘

เด็กชายกันตภณ แก้วหาญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๐๙

เด็กหญิงจันทวรรณ โสประโคน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๑๐

เด็กชายจิรพัฒน์ เกือรัมย์

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๑๑

เด็กชายจิรภาส เกือรัมย์

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๑๒

เด็กชายจิรวัฒน์ สุระรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๑๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ชึรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๑๔

เด็กหญิงณัฐชยาพร จารึกดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ กันรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๑๖

เด็กหญิงพิณนภา ตองติดรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๑๗

เด็กชายพีรภาส เพชรเลิศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๑๘

เด็กหญิงวินดา เจริญยิง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๑๙

เด็กชายวรรณธัช ปฏฐา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๓๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๒๐

เด็กชายสยมภัทร อุทาจิตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๒๑

เด็กชายอติชาติ ประจันบาล
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๒๒

เด็กหญิงอุษา เรืองประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๒๓

เด็กชายเจษฏา นามเสาร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๒๔

เด็กชายเศรษฐพงศ์ บุญมี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๒๕

เด็กชายเสกสรร แกมรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๒๖

เด็กชายกังวาน มุสารัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๒๗

เด็กหญิงจินตนา โก๊ะรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๒๘

เด็กชายชลินทร เกาะรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๒๙

เด็กหญิงพรนภัส จารุวัฒนชัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๓๐

เด็กหญิงวิรดา พินิจลำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๓๑

เด็กหญิงจันทภา สุทธิ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๓๒

เด็กชายชัยศักดิ

์

สุทธิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๓๓

เด็กหญิงณัชชาภัทร อาญาเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๓๔

เด็กชายดนัย โกยรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๓๕

เด็กชายทัดพล การัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๓๖

เด็กหญิงธีรนาฎ กุยรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๓๗

เด็กชายธีรเดช เกือรัมย์

้

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๓๘

เด็กหญิงนฤมล โนจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๓๙

เด็กหญิงนันทนา ถินฐาน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๔๐

เด็กหญิงประภัสสร เครืองรัมย์

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๔๑

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ประจันบาล
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๔๒

เด็กชายพัสกร สุมหิรัญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๔๓

เด็กชายพูนทรัพย์ สุมรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๔๔

เด็กชายภูตะวัน กระชงรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๔๕

เด็กชายวันพุทธ แกมรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๔๖

เด็กชายศรราม พันศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๔๗

เด็กชายศิรชัย มันเกษม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๔๘

เด็กหญิงอรสา เผือกมะหิง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๔๙

เด็กหญิงอริสรา ประเสริฐจันทึก
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๕๐

เด็กหญิงอลิสา สนิทประโคน
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๕๑

เด็กหญิงกนกศรี สิงห์ชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๕๒

เด็กหญิงกานต์พิชชา ฉิมคีรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๕๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย เรืองเจริญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๕๔

เด็กหญิงจิรนันท์ สกุลรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๓๙ / ๘๔๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๕๕

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แกมรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๕๖

เด็กหญิงปาริฉัตต์ เกสร
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๕๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ประเสริฐจันทึก
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๕๘

เด็กหญิงวรรณิสา ศิริพงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๕๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุทธิ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๖๐

เด็กชายสิทธินนท์ ช้องกา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๖๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ อาจทวีกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๖๒

เด็กหญิงสุทธิดา ขะจีฟา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๖๓

เด็กหญิงสุพรรษา ลักษร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๖๔

เด็กชายสุรชัย ใจหวังชนะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๖๕

เด็กหญิงอภิญญา วงษ์กลัด
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๖๖

เด็กหญิงอรปรียา แกมรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๖๗

เด็กหญิงอลิชา สุภาวดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๖๘

เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

แก้วสอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๖๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ แกมรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๗๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จิตรครบุรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๗๑

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ชัยชุมพล
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๗๒

เด็กหญิงชนาสิน ปุริยัง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๗๓

เด็กหญิงชุติมา การัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๗๔

เด็กหญิงนิภา ปรากฎมาก
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๗๕
เด็กหญิงประสมทรัพย์

ตรวจมรรคา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๗๖

เด็กหญิงปยมาศ สุมรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๗๗

เด็กหญิงภควดี เผือกมะหิง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๗๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ สุมรัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๗๙

เด็กหญิงรุจิราวัชร แกมรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๘๐

เด็กหญิงวรนุช พุทธภูมิ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๘๑

เด็กหญิงวรรณิดา โกติรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๘๒

เด็กชายวีรกร หาญประโคน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๘๓

เด็กหญิงสุภาวรรณ อาญาเมือง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๘๔

เด็กชายโกศัลย์ ประจันบาล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีก วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๘๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ กับรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๘๖

เด็กหญิงกิตติมา ตระกูลรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๘๗

เด็กชายฉัตรชัย ระหงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๘๘

เด็กชายชนะภัย วรรณเวช
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๘๙

เด็กหญิงชลธิชา สีหาบุตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๔๐ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๙๐

เด็กหญิงณัฐกมล กุมรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๙๑

เด็กชายณัฐฐินันท์ แดนรัมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๙๒

เด็กหญิงณัฐวุฒิ แย้มพราย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๙๓

เด็กชายทักษพร ทุมชะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๙๔

เด็กหญิงทิพธันยา จรัลรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๙๕

เด็กหญิงธนกร แหวนเงิน

๒๗./๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๙๖

เด็กชายธนดล จริตรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๙๗

เด็กชายธนพล นุชารัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๙๘

เด็กชายธนายุต นิพันธ์รัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๘๙๙

เด็กชายธีระพล นิโรจน์รัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๐๐

เด็กหญิงนรากร ยุนิรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๐๑

เด็กหญิงบัณทิตา พิมัยรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๐๒

เด็กชายบุรินทร์ บัวชุม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๐๓

เด็กชายปรเมศ ฉิวรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๐๔

เด็กหญิงปยะนาถ กิรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๐๕

เด็กชายปุณญาพัฒน์ ชัยสุนทร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๐๖

เด็กหญิงพรณิภา เจียวรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๐๗

เด็กหญิงพรสุพพัต จรดรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๐๘

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ตระกูลรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์ คุณทวิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๑๐

เด็กหญิงฟาใส นะรารัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๑๑

เด็กหญิงภณิดา โพธิแก้ว

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๑๒

เด็กหญิงรชนีกร พะโรงรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๑๓

เด็กชายรุจิราวัชร จะเชิญรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๑๔

เด็กชายวศิน บุญศรีรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๑๕

เด็กชายวัชรพงษ์ เงาทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๑๖

เด็กชายวันชนะ จันทร์ประโคน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๑๗

เด็กหญิงวิมลรัตน์ อรุณรัมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๑๘

เด็กหญิงวีรดา โจมรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๑๙

เด็กหญิงศศิภา จะรอนรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๒๐

เด็กหญิงศิรินทรา ปะนะสุภา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๒๑

เด็กชายศุภกฤต รุ่งศิลา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๒๒

เด็กชายสิทธิรักษ์ อะโรคา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๒๓

เด็กหญิงสุกัญญา วิชัยรัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๒๔

เด็กหญิงสุนิสา รัตนะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๔๑ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๘๙๒๕

เด็กชายสุพิชฌาย์ กันรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๒๖

เด็กชายสุรชาติ นึกชนะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๒๗

เด็กหญิงสุวรรณี จีนเกา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๒๘

เด็กหญิงสุวิชาดา อชิรวีรพงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๒๙

เด็กหญิงสไบทอง พิประโคน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๓๐

เด็กชายอดิศร แบกกลาง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๓๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กอสูงเนิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๓๒

เด็กหญิงอรปรียา ทามเสถียรชัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๓๓

เด็กหญิงอรปรียา อยู่เย็น
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๓๔

เด็กหญิงอริสรา กิรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๓๕

เด็กหญิงอาทิตรา ประดิษฐโสภณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๓๖

เด็กชายเทวาฤทธิ

์

บุญยะรัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๓๗

เด็กหญิงกชกร เจริญรัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ พวงจำปา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๓๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขมี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๔๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ แจ่มแจ้ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๔๑

เด็กหญิงขจี ทองทิพย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๔๒

เด็กหญิงศีตกานต์ น้อยจุฬา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๔๓

เด็กหญิงจันทิมา ตังสกุล

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๔๔

เด็กชายจิรสิน นิกูลรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๔๕

เด็กหญิงจิรัชญา วิชัยรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๔๖
เด็กหญิงจิรัฐติกาญจน์

กับรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๔๗

เด็กหญิงจิราพร นาคงาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๔๘

เด็กหญิงจีระนันท์ นรินรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๔๙

เด็กหญิงชลกร อุดรรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๕๐

เด็กหญิงชลิญญา ใบเงิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๕๑

เด็กหญิงณัชชา ชาญชะโน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๕๒

เด็กหญิงณัฐฐิชา จูประโคน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๕๓

เด็กหญิงณัฐวดี เอติยัติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๕๔

เด็กชายธนภัทร นะเรรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ จรัลรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๕๖

เด็กหญิงธีรดา ดาทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๕๗

เด็กชายธีรวุฒิ บัวชุม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๕๘

เด็กหญิงนงลักษณ์ หลับรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๕๙

เด็กหญิงนันทิชา ไลกระโทก

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๔๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๖๐

เด็กชายนิวัฒน์ กล้าหาญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๖๑

เด็กชายบุญส่ง เทียมคลี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๖๒

เด็กชายปรัชญา นุกาศรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๖๓

เด็กหญิงปาริชาติ สุนันท์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๖๔

เด็กชายพงศกร ทัศศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๖๕

เด็กชายพนม นรินรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๖๖

เด็กหญิงพรปรีณัน พงษ์ประสพ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๖๗

เด็กหญิงพรรณภา เจียวรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๖๘

เด็กชายพันกร นิโรจน์รัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๖๙

เด็กชายพิริยกร พะสุรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๗๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ กำรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๗๑

เด็กหญิงฟาประทาน วิชัยรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๗๒

เด็กชายรณภูมิ เทวารัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๗๓

เด็กหญิงรตา ช้างน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๗๔

เด็กหญิงวรกมล เวชยางกูร
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๗๕

เด็กชายวรากร ช่วยรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๗๖

เด็กชายวันชัย สามาลย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๗๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ ชินแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๗๘

เด็กหญิงศตพร จะยันรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๗๙

เด็กหญิงศุลีพร การณรงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๘๐

เด็กหญิงสมิตานันต์ กองสอาด
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๘๑

เด็กชายสัณห์พิชญ์ วงศ์ประยูร
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๘๒

เด็กหญิงสุปราณี จอกจอหอ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๘๓

เด็กหญิงสโรชา แก้วอรสาร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๘๔

เด็กชายอตินันท์ นรินทร์รัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๘๕

เด็กหญิงอนัญญา ตะโกนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๘๖

เด็กหญิงอภิชญา คางคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๘๗

เด็กหญิงอภิญญา ตลับทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๘๘

เด็กชายอรรถพร ไชยศรีรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๘๙

เด็กหญิงอริษา โจมรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๙๐

เด็กหญิงอาทิตยา นุรักรัมย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๙๑

เด็กชายเจษฎษ แจ่มรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๙๒

เด็กหญิงโศภา คงสติ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๙๓

เด็กชายไกรวิชญ์ นเรนทรรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๙๔

เด็กชายจีรวัฒน์ วิชัยรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๔๓ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๙๕

เด็กชายพงศกร คำสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๙๖

เด็กชายพุฒิพงษ์ ภูมูล
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๙๗

เด็กชายภูมินทร์ อินทร์ใหญ่
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๙๘

เด็กชายอธิมาศ ภูมิสัตย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๘๙๙๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เซียงหนู
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๐๐

เด็กชายอรรถพล อุไรรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๐๑

เด็กชายเขมทัต วิชัยรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๐๒

เด็กหญิงภัทรสุดา ปองสีดา
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๐๓

เด็กชายมานัฐชัย มนทองหลาง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๐๔

เด็กชายวันเฉลิม เมืองศูนย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๐๕

เด็กหญิงศรัญญา คำตานิตย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๐๖

เด็กชายสามารถ โมกไธสง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๐๗

เด็กหญิงเอมวิกา สิวไธสง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๐๘

เด็กชายกิตติ บุญนาค
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๐๙

เด็กหญิงจิราพรรณ ศิลาเลิศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๑๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ขะจีฟา
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๑๑

เด็กหญิงดวงรัตน์ อินทร์ด้วง
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๑๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชอบสว่าง
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๑๓

เด็กชายอัศวิน อบอุ่น
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๑๔

เด็กหญิงพรชิตา ประเมศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๑๕

นายวิทยา หมายเจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๑๖

นายวิทวัส บุญหว่าน
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๑๗

นางสาวศิริกุล นิโกรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๑๘

เด็กหญิงศุภกานต์ ตันบัว
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๑๙

นางสาวอพิญญา เขียวสลับ
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๒๐

นางสาวธัญรดา จอมศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๒๑

นายอนาวิน บุญเงิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๒๒

เด็กหญิงกรรณิกา ทบร้อย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๒๓

เด็กชายกฤษธวัช โพธิสาร
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๒๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชำนาญกอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๒๕

เด็กหญิงขนิษฐา วรรณโคตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๒๖

เด็กชายจิรวัฒน์ หนองบุญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๒๗

เด็กหญิงจิรารัตน์ ชาฎา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๒๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นรารัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๒๙

เด็กหญิงชนิสรา การเร็ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๔๔ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๓๐

เด็กหญิงชุติมณฑน์ มณฑา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๓๑

เด็กหญิงณัฐริกา บุญเยียม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๓๒

เด็กชายณัฐวัตร เมืองศูนย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๓๓

เด็กหญิงทิฆัมพร วงศ์ทะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๓๔

เด็กชายธนกฤษ เสกขุนทด
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๓๕

เด็กชายธนวัฒน์ มาศนอก
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๓๖

เด็กหญิงนงนภัส หนองยาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๓๗

เด็กชายนนทกร อุ่นเรือน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๓๘

เด็กชายนนทพัทธ์ มาตรสันต์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๓๙

เด็กหญิงนวพร จันที

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๔๐

เด็กชายนัธวัตร อยู่เย็น
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๔๑

เด็กชายบุญพิทักษ์ อินทศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๔๒

เด็กหญิงบุณยวีร์ แก้วมงกฎ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๔๓

เด็กชายบูรพา เพียเพ็ง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๔๔

เด็กชายปฎิภาณ อำไพพิศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๔๕

เด็กหญิงปทิตตา หอมเนย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๔๖

เด็กชายปรีชา พันนาม
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๔๗

เด็กชายพงศกร อำภาคำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๔๘

เด็กหญิงพันธิชา หอมเนย
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๔๙

เด็กหญิงพิมพ์พร หลุนบูชา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๕๐

เด็กหญิงพุทธยากร เจริญทัศน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๕๑

เด็กหญิงภัทรมัย นุชนารถ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๕๒

เด็กหญิงภิริษา ชูขุนทด
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๕๓

เด็กชายภูวดล แก้วโพธิกลาง

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๕๔

เด็กชายยงยุทธ ขุราษี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๕๕

เด็กหญิงรุ้งตะวัน ทุมโสภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๕๖

เด็กหญิงลิต้า อินทร์ใหญ่
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๕๗

เด็กชายวัชรพล ท่าหาญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๕๘

เด็กหญิงวิยดาล์ วิเศษชาติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๕๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

สำนักกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๖๐

เด็กหญิงศศิกานต์ เพวงศ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๖๑

เด็กหญิงศศิวิมล บัวชัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๖๒

เด็กชายศักชัย นิพันธ์รัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๖๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ นิยมชาติ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๖๔

เด็กหญิงศิริพร แต้มศรีคาม
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๔๕ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๙๐๖๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ไทยกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๖๖

เด็กชายสิทธิพล คืนสันเทียะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๖๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ คำสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๖๘

เด็กชายอนิวัตติ

์

สงัดรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๖๙

เด็กหญิงอภิญญา อภัยพัฒน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๗๐

เด็กหญิงอรณี ตำกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๗๑

เด็กหญิงอรสา ทุมยา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๗๒

เด็กหญิงอาทิตยา ลาสันเทียะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๗๓

เด็กชายอิสระศักดิ

์

วาปโย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๗๔

เด็กชายเอกพงษ์ จิตรจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๗๕

เด็กหญิงโสภิตนภา พลข้อ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๗๖

เด็กหญิงชลธิญา วาปสา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๗๗

เด็กหญิงญาณิศา สีผลสมอ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประกอบมิตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๗๙

เด็กชายนพดล วิไลวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๘๐

เด็กชายประชานาถ พวงวัฒนธาดา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๘๑

เด็กชายรัชชานนท์ พรดีมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๘๒

เด็กชายวัทธิกร ศรีภักดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๘๓

เด็กชายสายันต์ โลมรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๘๔

เด็กชายกรกช กุนอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๘๕

นายสฤษฎ์พงศ์ พิกุลงาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๘๖

เด็กชายกฤษณกันต์ สีขอน
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๘๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ วิเศษพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๘๘

เด็กหญิงชลธิชา แสงเขียว
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๘๙

เด็กหญิงณัฐธิชา เสาวพัฒน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๙๐
เด็กหญิงทรรศนันทน์ จำเริญสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๙๑

เด็กชายธนากร สอนนอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๙๒

เด็กหญิงธิญดา แสนขวา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๙๓

เด็กหญิงบุษกร บวกไธสงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๙๔

เด็กหญิงปนัดดา วิลามาตย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๙๕

เด็กหญิงปริญญา ชวารีรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๙๖

เด็กหญิงพรชิตา ปกษา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๙๗

เด็กหญิงภัทรธิดา อาสาคติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๙๘

เด็กหญิงมนทะการ อุดมครบ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๐๙๙

เด็กชายศุภลักษณ์ โกจันทึก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๔๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๐๐

เด็กหญิงสุพิชฌา แสงลอย
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๐๑

เด็กชายสุรเดช ล่องลอย
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๐๒

เด็กหญิงอริสา บุญเงิน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๐๓

เด็กหญิงเบญญา บุญหนัก
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๐๔

เด็กชายกิตติพจน์ นะราช
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๐๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ จันทร์เทศ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เบืองกลาง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๐๗

เด็กหญิงดาวฤทัย มียิง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๐๘

เด็กชายธนิต ชะเอมเทศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๐๙

เด็กชายธีระวัฒน์ โลมรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๑๐

เด็กหญิงนิภาวรรณ พิมพากุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๑๑

เด็กชายปรเมฆ แก้วหลักคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๑๒

เด็กหญิงผโลทัย พิพ่วนนอก
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๑๓

เด็กชายพงศกร สอนเกตุ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๑๔

เด็กหญิงพัชราภา
อินทร์เขือนพะเนาว์

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๑๕

เด็กชายพัฒน์พงษ์ ทองลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๑๖

เด็กชายพิเชษฐ์ ศรีครินทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๑๗

เด็กหญิงมุกมณี เข็มขัด
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๑๘

เด็กหญิงยุวธิดา สงวนรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๑๙

เด็กชายรัชชานนท์ หมืนภักดี

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๒๐

เด็กชายราชวรรษ เสือกลิน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๒๑

เด็กหญิงวรญา อุทัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๒๒

เด็กชายวิทวัฒน์ ตันกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๒๓

เด็กชายศราวุฒิ จ่าพุลี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๒๔

เด็กชายศิริวัชร วงษ์ชารี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๒๕

เด็กชายสมศักดิ

์

ชัยแหม่ง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๒๖

เด็กชายสิปปภาศ แขวงนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา คณะศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๒๘

เด็กชายอรรฆพร สอนเจริญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๒๙

เด็กหญิงอาทิตยา ร่มภัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๓๐

เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ พรมงาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๓๑

เด็กชายกวิน ไชยดิษฐ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๓๒

เด็กชายกิตติชาญ นะราช

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีบุญเรือง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๓๔

เด็กชายตะวัน หม้อมีสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๔๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๓๕

เด็กหญิงพิยดา ยิมเกตุ

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๓๖

เด็กชายวีระวัฒน์ แสนโคตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๓๗

เด็กชายอนุชิต คชคีลี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๓๘

เด็กชายอภิชัย กล่อมสูงเนิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๓๙

นางสาวจาริยาภรณ์ จิตมาตย์
๐๘/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๔๐

เด็กชายณัฐพล วงษ์อินตา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๔๑
เด็กหญิงประกายแก้ว

ทีรัก

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๔๒

เด็กหญิงภูริชญา อิทธิพรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๔๓

เด็กชายมงคลชัย ดีมีชาติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๔๔

เด็กชายรณสิทธิ คงนาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๔๕

เด็กหญิงวรรณวริศา คุณัชญฐิติเดช
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๔๖

เด็กชายอินทร ศรีเชือ

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๔๗

เด็กหญิงกัญญาภัค พัดขำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๔๘

เด็กชายธีรพล สาระพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๔๙

เด็กหญิงนิยตา ชมชืน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๕๐

เด็กหญิงพรรษา ทิศกระโทก
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๕๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปดถาพิมพ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๕๒

เด็กหญิงนิษฐเนตร อิทธิพรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๕๓

เด็กหญิงนำฝน ขยันงาน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๕๔

เด็กหญิงเบญจณี อ่อนศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๕๕

เด็กชายเจสันต์ ทศกรรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๕๖

เด็กชายจันทร์ชนะ จิตร์ทองหลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๕๗

เด็กหญิงจันทิวรา กลางนนท์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๕๘

เด็กหญิงจิรนันท์ คงทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๕๙

เด็กหญิงจิระนนท์ ศรีษนาราษฎร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๖๐

เด็กหญิงจิระนันท์ ศรีษนาราษฎร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๖๑

เด็กหญิงจีรนันท์ เยียมคาย

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๖๒

เด็กหญิงจุรีรัตน์ สงครามรอด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๖๓

เด็กชายชัญญา ภูตา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๖๔

เด็กชายชัยมงคล รักเพือน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๖๕

เด็กชายฐิตินันท์ ดอกไม้
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๖๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ แฟงกระโทก
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๖๗

เด็กชายณัฐพงษ์ คำจันทร์วงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๖๘

เด็กชายณัฐพล คำลาด
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๖๙

เด็กหญิงดลยา ศรีสืบมา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๔๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๗๐

เด็กหญิงตะวันฉาย สงวนทรง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๗๑

เด็กชายติยะ กุลชร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๗๒

เด็กชายธนชล สุทธิรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๗๓

เด็กหญิงธนัญญา แกล้วกล้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๗๔

เด็กชายธราทร อาจสุนทร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๗๕

เด็กชายธีรภัทร ชัยแหม่ง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๗๖

เด็กชายธีระยุทธ เปยมศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๗๗

เด็กชายนันทพงศ์ แพงทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๗๘

เด็กชายนิกร สงวนรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๗๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ เหลือมพิมาย
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๘๐

เด็กหญิงปภัสสร พูนศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๘๑

เด็กชายผดุงศักดิ

์

พลจันทร์ทึก
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๘๒

เด็กชายพงษ์ระวี เครือพิมาย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๘๓

เด็กหญิงพิมพ์อักษร อ่อนนำคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๘๔

เด็กหญิงพิลัดดา ชะระตะคุ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๘๕

เด็กชายพีระพัฒน์ เครือพิมาย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๘๖

เด็กหญิงภริตา เอียมสำอางค์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๘๗

เด็กชายภูวดล ปุตุรงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๘๘

เด็กชายภูวดล เพียขันทา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๘๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ ประสีละเตสัง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๙๐

เด็กหญิงวรัทยา กะรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๙๑

เด็กชายวรเมธ มุ่งยุทธกลาง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๙๒

เด็กชายวิชาญ ยาวิโล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๙๓

เด็กชายศตวิตต์ บวกไธสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๙๔

เด็กชายศักดิศรี

์

กลางพิมาย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๙๕

เด็กชายศิริโชค ศิริไพใย
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๙๖

เด็กชายศิวัฒน์ แกดำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๙๗

เด็กชายศุภชัย นิมพันธ์

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๙๘

เด็กชายสมร หรังทองหลาง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๑๙๙

เด็กชายสราวุฒิ เตียงจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๐๐

เด็กหญิงสวิตา วิเศษพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๐๑

เด็กชายสหชัย พูนศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๐๒

เด็กชายสิทธิพร ชาติดำดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๐๓

เด็กหญิงสุชาดา ชมภูนุช
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๐๔

เด็กชายอนัณดา ลืนลม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๔๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๐๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บ่อไทย
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๐๖

เด็กหญิงอรปรียา ชัยแหม่ง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๐๗

เด็กชายอรรถภูมิ ทองรัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๐๘

เด็กหญิงอรวรรณษา เนือนิล

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๐๙

เด็กหญิงดรากร ประกอบแจ่ม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๑๐

เด็กชายนัฐวุฒิ พาทองทวด
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๑๑

เด็กชายพีรพงษ์ ตุละ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๑๒

เด็กชายสิทธิกร เหล่าแสงศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๑๓

เด็กชายอดิศร ชนะพจน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๑๔

เด็กชายอานนท์ จรรยา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๑๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีบัวลา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๑๖

เด็กชายจักรรินทร์ สินจะโปะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๑๗

เด็กหญิงจิรภิญญา ฉิวกระโทก
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๑๘

เด็กชายชานันท์ สิทธิ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๑๙

เด็กชายติวานนท์ แสนเมือง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๒๐

เด็กชายทินภัทร มานะมนัส
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๒๑

เด็กชายธนบัตร เสาวโร
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๒๒

เด็กชายธนพล ศรีจันทร์หลง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๒๓

เด็กชายธนัท จันทะอินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๒๔

เด็กชายพัทธนันท์ พิศัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๒๕

เด็กชายภัทราวุธ ข้อสว่าง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๒๖

เด็กหญิงลัดดา สระกระโทก
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๒๗

เด็กชายสุบัญชา ทรงพระ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๒๘

เด็กชายอัจฉริยวัฒน์ ปุตุรงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๒๙

เด็กชายอุทิศ กางสร้อย
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๓๐

เด็กชายวัชรากร สว่างศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๓๑

เด็กชายสิทธิพร แสนลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๓๒

นายณัฐพงษ์ มีศิริ
๐๗/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๓๓

นางสาวณัฐริญา คำโพธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๓๔

นางสาวอัญชลี วงค์มามี
๐๓/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๓๕

เด็กหญิงกชกร ปดจังหรีด
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๓๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขำผักแว่น
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๓๗

เด็กชายธีรไนย พุฒพันมาต

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๓๘

เด็กหญิงพรนัชชา แจ่มจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๓๙

เด็กชายยุคลเดช ขำเอนก
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๕๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๔๐

เด็กหญิงสิริกร ไตรเมฆ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๔๑

เด็กหญิงสุกัญญา ยอดยิงยง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเศษชาติ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๔๓

เด็กหญิงสุทธิดา บำรุงกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๔๔

เด็กหญิงอริศรา พูนศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ การะเกษ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๔๖

เด็กชายธีรภัทร เชือสุข

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๔๗

เด็กชายศุภวิชญ์ แจ่มจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๔๘

เด็กชายสหรัถ พันทองหล่อ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๔๙

เด็กชายเจษฎา แสงสว่าง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๕๐

นางสาวปภัชญา โสดา
๒๗/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโกรกแก้ว  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๕๑

เด็กชายกรกฎ พิทักษี
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๕๒

เด็กชายณัชชานนท์ ปดจิงหรีด

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๕๓

เด็กชายธนกฤต อุ่นวงค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๕๔

เด็กหญิงนิราวรรณ วัชพืช
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๕๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ไชยปลัด
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๕๖

เด็กชายพงษ์พันธ์ ทบวอ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๕๗

เด็กหญิงมณีวรรณ เบียกระโทก

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๕๘

เด็กชายรักสุทธี เคลือสงวน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๕๙

เด็กชายสหรัฐ เอียมสำอางค์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๖๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อวดผิว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๖๑

เด็กหญิงสุวรรณา กริดกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๖๒

เด็กชายอนุวัฒน์ กลินบุหงา

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๖๓

เด็กหญิงอาทิตยา จงใจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๖๔

เด็กหญิงเปมิกา แปนชุมแสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๖๕

นางสาวจีรวรรณ สิวไธสง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๖๖

นางสาวชลธิชา ภูมิพักตร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๖๗

นายรัฐศาสตร์ เวชชศาสตร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๖๘

นางสาวสุชานันท์ แก้วคำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๖๙

นายเนรมิตร พันมานิมิตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๗๐

นายกีรติ ชืนหล่อสังข์

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๗๑

นางนิตยา วงษ์ช่าง
๐๓/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๗๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อาญาเมือง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๗๓

เด็กหญิงกาญจนา สลับศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๗๔

เด็กหญิงกานต์พิชชา ราชจินดา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๕๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๗๕

เด็กหญิงกุลจิรา จันชนะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๗๖

เด็กหญิงจอมแก้ว วังโตนด

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๗๗

เด็กชายจักรพันธ์ เฉียบกระโทก
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๗๘

เด็กชายจารุพัฒน์ ยุบไธสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๗๙

เด็กหญิงชุลีภรณ์ มณีจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ กาละไชย
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๘๑

เด็กชายดิษกร สุขหนองบึง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๘๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

วงค์สีดา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๘๓

เด็กหญิงทัณฑิกา นวนสุธา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ จงเพียร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ เดชสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๘๖

เด็กหญิงธมลวรรณ กิจประเสริฐ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๘๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ฤทธิจะโปะ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๘๘

เด็กชายนพรัตน์ สอวิหค
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๘๙

เด็กหญิงนภัสสร ทิพย์อักษร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๙๐

เด็กหญิงนรินทิพย์ ยวงมณี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๙๑

เด็กหญิงนฤมล วารูปสีดำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๙๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ทับคำมูล
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๙๓

เด็กชายปติวัฒน์ ปดตาระนัง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๙๔

เด็กชายปยะพล วารูปสีดำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๙๕

เด็กหญิงพชรพร ประสงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๙๖

เด็กหญิงพณิชา อินอ้อย

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๙๗

เด็กหญิงพรรณรัตน์ สีสวัสดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๙๘

เด็กชายพลวัฒน์ กิงกระโทก

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๒๙๙

เด็กชายพิชิตพงศ์ ศรีวงษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๐๐

เด็กชายพีระศักดิ

์

ซ่อนนอก
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๐๑

เด็กหญิงฟาใหม่ ทิพสัพพา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๐๒

เด็กหญิงภัทธวรินทร์ คินไธสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๐๓

เด็กหญิงภัทรธิดา สุขวิเศษ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๐๔

เด็กหญิงภัทรฤทัย ลาบึง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๐๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สนันชาติ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๐๖

เด็กชายภาคภูมิ อินละออ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๐๗

เด็กชายภูพิพัฒน์ นิจไธสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๐๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ การงานดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๐๙

เด็กหญิงมุทิตา ศรีรักษา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๕๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๑๐

เด็กหญิงรพิพรรณ ยางคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๑๑

เด็กหญิงรวิสรา แซ่คู
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๑๒

เด็กหญิงรวี เปกกระสัง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๑๓

เด็กหญิงรินณภา บุราคร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๑๔

เด็กชายรินธการณ์ อร่วยรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๑๕

เด็กหญิงลัคนา เย็นสนิท
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๑๖

เด็กหญิงวรพิชชา ชาติชำนาญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๑๗

เด็กหญิงวรัญญารัตน์ วิเศษชาติ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๑๘

เด็กหญิงวราพร จิตติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๑๙

เด็กชายวันชัย พงษ์เชือ

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๒๐

เด็กหญิงวิชุดา นวนสุทา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๒๑

เด็กหญิงวิชุดา ผลภิญโญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๒๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ โล่ห์สุวรรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๒๓

เด็กชายวิศรุต ดวงสว่าง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๒๔

เด็กชายวิสิษฏ์ แก้วใส
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๒๕

เด็กชายวีรภาพ แก่นดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๒๖

เด็กหญิงวีรวรรณ ฝายขาว
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๒๗

เด็กชายวีรวัตร เบืองกลาง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๒๘

เด็กหญิงวีสวัสดิ

์

ชัยพา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๒๙

เด็กหญิงศศิธร พูลวงค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๓๐

เด็กหญิงศศิประภา อาจบุราย
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๓๑

เด็กหญิงศิริพร สีสวัสดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๓๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ยิมละมัย

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๓๓

เด็กชายศุภชัย พรามนิล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๓๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำเรือง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๓๕

เด็กชายสิทธิโชค คำควร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา เจริญยิง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๓๗

เด็กหญิงสุพรรษา ธิปโชติ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๓๘

เด็กชายสุรชัย ชูเชิดเชือ

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๓๙

เด็กชายสุริยา อาญาเมือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๔๐

เด็กหญิงสุลักขณา บุญเขือง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๔๑

เด็กชายอนิรุตน์ กัญญามาศ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ เร่งเจริญธรรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๔๓

เด็กชายอภิวัฒน์ พรหมมาอาจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๔๔

เด็กหญิงอภิสมัย อำตำงาม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๕๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๔๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ กล้าหาญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๔๖

เด็กหญิงอรกมล เจริญไธสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๔๗

เด็กหญิงอรญา เกษม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๔๘

เด็กหญิงอรอนงค์ โกฎผักแว่น
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๔๙

เด็กชายอลงกรณ์ ครสาคู
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๕๐

เด็กชายอัครเดช สีสุนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๕๑

เด็กหญิงอารีวรรณ เฉลิมโรจน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๕๒

เด็กชายอโนชา ไชยวาป
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๕๓

เด็กชายเจษฎา ศรีนวล
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๕๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พันธุทุม
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๕๕

เด็กชายเดชาพล บุญกองชาติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๕๖
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

คอนกรีต
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๕๗

เด็กหญิงเสาวรส จันทร์มณี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๕๘

นางสาวกัญจิรา จันชนะ
๒๕/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๕๙

นางสาวจุฑามาศ พรมทะเล
๒๖/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๖๐

นางสาวชุลีพร เรืองศรี
๒๓/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๖๑

นางสาวนำฝน ประโพเทติ
๐๖/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๖๒

เด็กชายณภัทร รวยสันเทียะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๖๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แก้วนาสี
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๖๔

เด็กชายทีรพัฒน์ ไตรพรม
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๖๕

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ปรีชา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๖๖

เด็กชายนราธิป พลสยม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๖๗

เด็กชายนันทวัฒน์ ชมภูวงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๖๘

เด็กชายนันทสิทธิ

์

แก้วมะดัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๖๙

เด็กชายรัทรินทร์ แมสันเทียะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๗๐

เด็กหญิงวนัชพร สัญญะวี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๗๑

เด็กชายศิวกร บำเพ็ญศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๗๒

เด็กชายอดิศร เกตุศิริ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๗๓

เด็กชายอนุรักษ์ คงสืบชาติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๗๔

เด็กหญิงเบญญาภา จับพิมาย
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๗๕

เด็กหญิงเปมิกา ศรีจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๗๖

เด็กชายกฤษฎา ณ   เชียงขวาง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๗๗

เด็กชายคมกริช บุญนาค
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๗๘

เด็กหญิงชุติมา บุญนาค
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๗๙

เด็กหญิงณัฐริกา ทองขาว
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๕๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๘๐

เด็กชายธนธรณ์ แสงสุทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๘๑

เด็กหญิงธารธารา เวชชศาสตร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๘๒

เด็กหญิงนริศรา ประสาทนอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๘๓

เด็กชายนัฐพงษ์ ทวีศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๘๔

เด็กหญิงปฏิมากร อินศร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๘๕

เด็กชายปยะพงษ์ ลอยพิมาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๘๖

เด็กชายฟรีเบิร์ด บุญทีฆ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๘๗

เด็กหญิงภวรรณตรี อบอุ่น
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๘๘

เด็กชายยุทธพิชัย นิมิตรหมืนไวย์

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๘๙

เด็กหญิงวีรภัทรา รัตนะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๙๐

เด็กชายวีระชัย เกียงวงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๙๑

เด็กชายสุริยเดช สังข์ทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๙๒

เด็กชายอิสระ เมืองสันเทียะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๙๓

เด็กชายเวชสูติ สินจะโปะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๙๔

เด็กชายไอคิว ประสมสัตย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๙๕

เด็กชายกิตติพศ มาลาศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๙๖

เด็กหญิงชลธิชา ประดับบุตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๙๗

เด็กชายดนุกร อำตัมงาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๙๘

เด็กหญิงนิภาพร อาญาเมือง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๓๙๙

เด็กหญิงนิลาวัลย์ แก้วจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๐๐

เด็กหญิงภิญญดา จำปา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๐๑

เด็กชายสิทธิกร ลาดสูงเนิน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๐๒

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีปราสาท

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๐๓

เด็กชายเอกรัตน์ กมลหงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๐๔

เด็กหญิงแก้วจริยา ดวงสี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๐๕

นางชนิดาภา ชูสว่าง
๒๖/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๐๖

นางสาวญาณพัช ประเสริฐรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๐๗

นายมีชัย พิมวันนา
๑๐/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๐๘

นางสาวสุจรรย์จิรา ไชยพิมพา
๑๖/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ วัดไผ่ทองสุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๐๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อ่อนศรี
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๑๐

เด็กชายพงศธร หาญปญญา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๑๑

เด็กชายพลกฤต อินสูงเนิน
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๑๒

เด็กหญิงมุทิตา สังขศิลา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๑๓

เด็กหญิงรัชประภา สิมาทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๑๔

เด็กหญิงวรัญญา ผาทำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๕๕ / ๘๔๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๑๕

เด็กหญิงอรทัย หาญปญญา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๑๖

เด็กชายเพชรมงคล ทองพรม
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๑๗

เด็กชายกรวีร์ เคนคำตัน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๑๘

เด็กหญิงชฎารัตน์ ทองคณิต
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๑๙

เด็กชายฐิติกร ชำนาญเนาว์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๒๐

เด็กหญิงนันทิดา พัดทาบ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๒๑

เด็กหญิงนาขวัญ ฉ่างกระโทก
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๒๒

เด็กชายปริญญา แปลงดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๒๓

เด็กชายปรเมษฐ์ โททอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๒๔

เด็กหญิงพิจิตรา สลับศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๒๕

เด็กชายภานุวัฒน์ วิญญาสุข
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๒๖

เด็กหญิงวิภาศิริ กรรเชียง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๒๗

เด็กชายวีรวัฒน์ เกตุศิริ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๒๘

เด็กหญิงศิรินธร คะเรรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๒๙

เด็กหญิงสุปรียา หวังดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๓๐

เด็กหญิงสุรีรัตน์ สุขสิงห์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๓๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ พันธุ์บุบผา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๓๒

เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์ สงคราม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๓๓

เด็กชายติณณภพ กันยา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๓๔

เด็กชายทนงศักดิ

์

สิมาทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๓๕

เด็กหญิงทัศวรรณ ดงเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๓๖

เด็กหญิงธัญมน ทองวร
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๓๗

เด็กชายธีระพันธ์ สุขวงศกฎ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๓๘

เด็กชายนัฐพงษ์ ยางคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๓๙

เด็กหญิงปภัสรา ลุนณะบุตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๔๐

เด็กชายปยะเทพ พันโย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๔๑

เด็กชายมนัส คงทน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๔๒

เด็กหญิงมาลินี มีศิริ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๔๓

เด็กหญิงลักษมี หาญปญญา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๔๔

เด็กหญิงลัดดาวรรณ จันทราช
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๔๕

เด็กหญิงวรรณนิศา กรวดกระโทก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๔๖

เด็กหญิงสิริพร อินทร์โสม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทราช
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๔๘

เด็กชายสุทธิพัฒน์ แสงกล้า
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๔๙

เด็กชายอาทิตย์ วงศ์อินตา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๕๖ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๕๐

เด็กชายเจษฎา สิงห์สถิตย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๕๑

นางสาวดารินทร์ ปาประโคน
๐๕/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๕๒

นางธนภรณ์ โชติไธสง
๒๒/๐๑/๒๕๒๒

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๕๓

นายบรรจบ วรรณศรี
๘/๐๓/๒๕๓๑

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๕๔

นายบัญชา เจิมเเหล่
๘/๐๑/๒๕๒๖

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๕๕

นายประเสริฐ เดชาปภากร
๑๙/๐๒/๒๕๐๖

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๕๖

นางสาวภัทรวรินทร์ บัวนาค
๑๙/๐๔/๒๕๒๕

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๕๗

นายรัฐนนท์ วิภาวิน
๒๓/๐๗/๒๕๒๙

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๕๘

นายราเมศ เฮงขวัญ
๙/๐๙/๒๕๒๕

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๕๙

นางวรรณศรี อินไธสง ๔/๐๗/๒๕๐๕ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๖๐

นางวาสนา รักแฝงกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๒๑

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๖๑

นายวีระ ดนัยธียรธนา ๕/๐๘/๒๕๐๕ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๖๒

นายสุขี จันเสน
๔/๐๖/๒๕๒๗

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๖๓

นางสาวสุลาวัลย์ วันงาม
๓/๑๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๖๔

นายอนุชา เชิดกลิน

่

๘/๐๓/๒๕๓๙
กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๖๕

นางสาวอริยา แทนไธสง

๒๓/๑๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๖๖

นายเกษม คูณสม

๒๗/๑๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๖๗

นางสาวเตือนใจ แก้วคุณนะ
๐๘/๑๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๖๘

นางเปรมจิตร์ ปานาลาด
๒๗/๐๕/๒๕๒๑

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๖๙

นายเศรษฐพร รัตนะ
๒๒/๑๑/๒๕๐๗

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๗๐

เด็กชายกฤษฎา ศรีภา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๗๑

เด็กหญิงปรียานุช รักศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๗๒

เด็กหญิงมะลิวรรณ์ พัฒนะแสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๗๓

เด็กหญิงอนันตญา ศรีภาชัยกิจ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๗๔

เด็กชายอภินันท์ อ่อนดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๗๕

เด็กหญิงอลิสา ลำสัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๗๖

นางเจนจิรา แขวงสารคาม
๑๖/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๗๗

นายไพรำ ผาคำ
๑๙/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๗๘

เด็กหญิงกิตติพร ขนานไทย
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๗๙

เด็กชายภูวเนตร ปะวันมาตา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๘๐

เด็กหญิงวัทนพร ลาลุน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๘๑

เด็กหญิงสุดาณี ชาลี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๘๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หุ้มไธสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๘๓

เด็กชายคำสอน จิงหิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๘๔

เด็กชายจิรพงษ์ นอกไธสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๕๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๘๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เวหน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๘๖

เด็กหญิงปณิดา โอดไธสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๘๗

เด็กชายพัชรพล ทองไทย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๘๘

เด็กชายวิษณุ ศรีวิชัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๘๙

เด็กชายศิริยุทธ จันทบุรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๙๐

เด็กชายธนกร บุญเกิด
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชายอรัญ วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๙๑

เด็กชายวชิรวิทย์ วงษาสืบ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชายอรัญ วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๙๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เวทไธสง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชายอรัญ วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๙๓

เด็กชายธีรพงษ์ ศรีรักษา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชายอรัญ วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๙๔

เด็กหญิงขนิษฐา เวทไธสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๙๕

เด็กหญิงจิราพร โคตะนา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๙๖

เด็กชายชิษนุชา ทานไธสง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๙๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ห้อยไธสง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เวทไธสง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๔๙๙

เด็กหญิงนฤตยา พัฒนะแสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๐๐

เด็กหญิงศิรินธร ปุราชะโก
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๐๑

เด็กหญิงหยกผกา สอนสี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๐๒

เด็กหญิงกนกพันธ์ คำมา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๐๓

เด็กชายกวินภพ ชูศรีโสม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๐๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ หวลไธสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๐๕

เด็กชายการัยภาส เยือไธสง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๐๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ พลจำเนียร
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๐๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ดอมไธสง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๐๘

เด็กชายธีระภัทร์ หมันสดับ

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๐๙

เด็กหญิงนัดตยา พิมพ์สาร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๑๐

เด็กหญิงบัณฑิตา เวรไธสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๑๑

เด็กหญิงปนัดดา อาจปราบ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๑๒

เด็กหญิงพรพรรณ หุ้มไธสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๑๓

เด็กชายพรพิชัย ผาสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๑๔

เด็กชายพีรพงษ์ ธงไธสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๑๕

เด็กชายภิรมย์รัตน์ ทันไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๑๖

เด็กหญิงวชิรพันธ์ จ่าพิมาย
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๑๗

เด็กหญิงวณิศรา รอดไธสง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๑๘

เด็กหญิงวริศรา แก้วกล้า
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๑๙

เด็กชายวีระ จันพลแสน

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๕๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๒๐

เด็กชายศุภกิจ ตีเหลา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๒๑

เด็กชายศุภชา จันทีนอก
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๒๒

เด็กชายสุธี ปญญานภาศักดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๒๓

เด็กหญิงอภัสรา หุ้มไธสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๒๔

เด็กชายอานนท์ สุขพร้อม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๒๕

เด็กหญิงอินทิรา คำสวย
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๒๖

เด็กหญิงเจนสุรี เกียงโสด
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๒๗

เด็กหญิงกมลศิริ ช่อไธสง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

วัดวนาสันต์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๒๘

เด็กชายกิตติพศ แหมไธสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

วัดวนาสันต์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๒๙

เด็กชายจิรทีปต์ สุพรรณ์นอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

วัดวนาสันต์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๓๐

เด็กหญิงชนัญชิดา ดอกไธสง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

วัดวนาสันต์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๓๑

เด็กหญิงชนิดา หนึงคำมี

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
วัดวนาสันต์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๓๒

เด็กหญิงนภาวัลย์ ประสมทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

วัดวนาสันต์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๓๓

เด็กชายปาราเมศ ตุ้มไธสง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

วัดวนาสันต์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๓๔

เด็กชายวรโชติ โลนไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

วัดวนาสันต์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๓๕

เด็กชายวิษณุเดช เทียมไธสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

วัดวนาสันต์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๓๖

เด็กหญิงสุทธิดา แรกไธสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

วัดวนาสันต์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๓๗

นางสาวจรรจิรา วรรณจิต
๐๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๓๘

นางสาวจุฑามาศ เรืองไธสงค์
๐๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๓๙

นางสาวธาริณี โพยนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๔๐

นางสาวนิลาวัลย์ จ้ายหนองบัว
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๔๑

นางสาวปนัดดา แรกไธสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๔๒

นางสาววราภรณ์ ลิงไธสง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๔๓

นางสาวอริสรา สวัสดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๔๔

นางสาวเจนจิรา หมืนสีดา

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๔๕

นางสาวจงกรณ์ ชมภูวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๔๖

นางชุมสิริ ตากกระโทก
๑๑/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๔๗

นางณฐนีพร กนาชูสิทธ์พงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๔๘

นางณัฐฐิราภรณ์ แก้วมา
๑๒/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๔๙

นางสาวนงค์เยาว์ นามไธสง
๓๑/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๕๐

นางสาวนฤมล ชำนิไกร
๐๗/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๕๑

นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๕๒

นางยุพาพร เทวรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๕๓

นายวงศ์วิสันต์ ดุระนิกร
๒๕/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๕๔

นางสาววิชุดา จุทสิงห์
๒๐/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๕๙ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๕๕

นางสาวศิริภัทร มันเขตกิจ

่

๒๙/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๕๖

นางสุดารันต์ หลงพิมาย
๐๕/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๕๗

นายอนุชิต แก้วคูนอก
๑๐/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๕๘

นางสาวอภิญญา สดสร้อย
๐๖/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๕๙

เด็กชายกิตติพงษ์ ทองมูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๖๐

นางสาวฉัตรชนก เหล่าคนค้า
๒๑/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๖๑

นางสาวธิดารัตน์ โพธิขำ
๗/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๖๒

นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม
๑๕/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๖๓

นางสาวพงสา โปร่งจิต
๒๐/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๖๔

นางสาวภาวิณี สุขศรี
๘/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๖๕

นางสารภี สงวนนาม ๔/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๖๖

นางสาวสุภัทตรา กองโพธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๖๗

นางอ้อมเดือน แสนศึก
๒/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๖๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญปลูก
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา หวนไธสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๗๐

เด็กชายพงศ์ภัค จิตรช่วย
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๗๑

เด็กหญิงพินันตา คุณใหญ่
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๗๒

เด็กหญิงภริดา วงค์ขัติย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๗๓

เด็กหญิงรัชนี แคนอินทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๗๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ พัดไธสง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๗๕

เด็กหญิงอิศราภรณ์ บุปผา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๗๖

เด็กชายโกเมน ศรีมาแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๗๗

เด็กชายกฤษดา สวัสดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๗๘

เด็กชายกิตติวินท์ กระฉอดนอก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๗๙

เด็กชายชนภัทร ศรีบุรินทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๘๐

เด็กหญิงดาวนิล เลียมจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๘๑

เด็กชายธนพล หมืนทอง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๘๒

เด็กชายนราธิป โสภัณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๘๓

เด็กชายพรหมพิริยะ เตวิชา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๘๔

เด็กหญิงพิมลพรรณ เข็มนอก
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๘๕

เด็กหญิงมนทิตา แตบไธสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๘๖

เด็กหญิงรัฐพร แสงดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๘๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ม่วงทา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๘๘

เด็กชายศราวุฒิ ยิบรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๘๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ต้ายไธสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๖๐ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๙๐

เด็กชายอดิเทพ พัฒนะแสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๙๑

นายพนม ศรีนอก
๓๐/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๙๒

เด็กชายจักรินทร์ ดิษฐกระจัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๙๓

เด็กชายชินกร สุทธิประภา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๙๔

เด็กชายณัฐวนนท์ ทูลไธสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๙๕

เด็กชายทินภัทร จันดาไชย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๙๖

เด็กหญิงทิพย์ธัญญา ทีไธสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๙๗

เด็กหญิงนรินทิรา สุระศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๙๘
เด็กหญิงประกายเพชร

มาลา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๕๙๙

เด็กชายพงษ์พันธ์ ภูมิชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๐๐

เด็กหญิงอริสรา ทวนไธสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๐๑

เด็กหญิงแสนสุข แซ่ฮ้อ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๐๒

เด็กหญิงกัณฐิกา พัดไธสง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๐๓

เด็กหญิงจิราพร เพชรมงคลกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๐๔

เด็กหญิงจิราภา วันนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๐๕

เด็กหญิงชญานี ดวงเพชรแสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๐๖

เด็กชายชินวัตร บรรยง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๐๗

เด็กชายภูสิทธิ

์

เดิมทำรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๐๘

เด็กชายมนัส นมัสศิลา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๐๙

เด็กหญิงมัลลิกา แสนนอก
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๑๐

เด็กชายวัชรพล พัฒนะแสง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๑๑

เด็กชายวายุ มากพูน
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๑๒

เด็กชายวิทวัส แก้วมูงคุณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๑๓

เด็กหญิงศิขรินธาร สุดเพราะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๑๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ อินทร์หนู
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๑๕

เด็กหญิงหฤทัย วารี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๑๖

เด็กหญิงอนัญญา บุษรากุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๑๗

นางสาวชนิดาภา ศรีละพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๑๘

นายปรเมศร์ ชัยหงส์ษา
๑๒/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๑๙

นางสาวอรอุมา น่วมไธสง
๙/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๒๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทิงไธสง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๒๑

เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ สุวรรณบุตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๒๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ วารีย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๒๓

เด็กหญิงชญาดา ท่วมไธสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๒๔

เด็กหญิงชนาภา เวชยานนท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๖๑ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๙๖๒๕

เด็กชายชัยณรงค์ ทุเรดไธสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๒๖

เด็กชายชายุ เทวรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๒๗

เด็กชายชูศักดิ

์

พรหมทัต
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๒๘

เด็กหญิงญดาวรรณ แดงจันทึก
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๒๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ กวดสละ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๓๐

เด็กหญิงณัฐวิภา บรรดาศักดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มณีสุก
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๓๒

เด็กชายทักษิณ หนูจิตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๓๓

เด็กชายธนิต กาดกระโทก
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๓๔

เด็กหญิงธัญชนก มารศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๓๕

เด็กชายธีรพล แก้วบัณฑิต
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๓๖

เด็กชายธีระภาค ระวังเปา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๓๗

เด็กชายบุญมา ฟอมไธสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๓๘

เด็กหญิงปอฝาย กัณหาโยธี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๓๙

เด็กหญิงปาริชาติ มารศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๔๐

เด็กหญิงพัชรา เทียนไธสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๔๑

เด็กหญิงพาธินธิดา ทาไธสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๔๒

เด็กชายภราดร เล็นไธสง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๔๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ ทูลไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๔๔

เด็กหญิงมานิตา วัดถัง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๔๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แววไธสง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๔๖

เด็กชายศุภณัฐ ทุมทองหลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๔๗

เด็กหญิงสุชาดา นาชัยบูรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๔๘

เด็กชายอนุชา พิมภักดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๔๙

เด็กหญิงอรจิรา โพยนอก
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๕๐

เด็กชายอิสระ คตชัง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๕๑

เด็กหญิงอุษณีย์ ทับวิเศษ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๕๒

เด็กหญิงเกตน์นิภา ผิวอ้วน
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๕๓

นายประเสริฐ เทนไธสง ๑/๐๙/๒๔๙๐ โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๕๔

นายกมลนิตย์ ทาไธสง
๒๓/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๕๕

นางกิตติธัช ตลับไธสง
๗/๐๒/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๕๖

นางพฤกษชาติ วงเวียน
๑๖/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๕๗

นายฤาชัย ดากรุง
๑๒/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๕๘

นายสุรวุฒิ วาโร
๒๑/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๕๙

เด็กหญิงกชกร ทศทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๖๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๖๐

เด็กหญิงครวญศิริ เวทไธสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๖๑

เด็กหญิงนครินทร์ ทศราช
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๖๒

เด็กหญิงพรชนก สุขเจริญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๖๓

เด็กหญิงภัณฑิลา เดชบุญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๖๔

เด็กหญิงศศิตา ตาปราบ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๖๕

เด็กหญิงอารียา พลดงนอก
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิจักร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๖๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ท่วมไธสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๖๘

เด็กหญิงดารกา แวทไธสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๖๙

เด็กหญิงธนภรณ์ เวทไธสง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๗๐

เด็กหญิงธิติยา ชาติทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๗๑

เด็กหญิงนฤมล ปนตัน

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๗๒

เด็กชายปณณวัฒน์ วิกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๗๓

เด็กชายยุทธศาสตร์ ศรีจันทร์โท
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๗๔

เด็กชายรพีภัทร กองโพธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๗๕

เด็กชายศักดา แวทไธสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๗๖

เด็กชายศิรายุ เกษกำธร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๗๗

เด็กชายศุภวิชญ์ สิงห์จารย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๗๘

เด็กหญิงสุธาวัลย์ แก้วสาธร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๗๙

เด็กหญิงอรวรรณ ภาษี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๘๐

เด็กหญิงอารียา คำนัล
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๘๑

เด็กหญิงปาริฉัตร ภาษี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๘๒

เด็กชายจักรรินทร์ สมสี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๘๓

เด็กหญิงจีระไน คำสา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๘๔

เด็กหญิงนริสรา พลเดชา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๘๕

เด็กหญิงพัชรีพร พิมรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๘๖

เด็กชายมนัญชัย แก้วกล้า
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๘๗

เด็กชายวงศธร โมสืบแสน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๘๘

เด็กหญิงแก้วตา แหมไธสง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๘๙

เด็กชายชัชพงศ์ โพธิพล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๙๐

เด็กชายณัฎฐชาติ บุงไธสง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๙๑

เด็กชายทรงพล จันทร์แก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๙๒

นางกุหลาบ ชวินฉัตรพร
๑/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๙๓

นางจินตนา เรียงสิริ
๒/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๙๔

นายชาญชัย แก้วฝายนอก ๒/๐๖/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๖๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๙๕

นางสุวภัทร ทูลไธสง
๕/๑๒/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๙๖

นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง
๑๐/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๙๗

เด็กชายกฤษณะ ผาแดง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๙๘

เด็กหญิงจตุพร นิลนนท์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๖๙๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ แท่นทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๐๐

เด็กชายชวลิต ต้ายไธสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๐๑

เด็กชายชัยชนะ เตยไธสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๐๒

เด็กหญิงฐิติมา ต้ายไธสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๐๓

เด็กชายณัฐกานต์ โลนไธสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๐๔

เด็กชายณัฐพล เทียงธรรม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ขอบแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๐๖

เด็กชายนพรัตน์ เทียงไธสง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๐๗

เด็กชายนฤสรณ์ เดชโคบุตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๐๘

เด็กหญิงนันทิกา จันทร์รักษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๐๙

เด็กหญิงปณิดา วันสาสืบ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๑๐

เด็กหญิงปรารถนา เรียนไธสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๑๑

เด็กชายปญจพล เล็นไธสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๑๒

เด็กหญิงพรธีรา หล้าศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๑๓

เด็กชายพันธการณ์ แรกไธสง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๑๔

เด็กหญิงพิมนภา สร้างนานอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๑๕

เด็กหญิงพิมพิศา แก้วจันดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๑๖

เด็กหญิงมาติกา ต้ายไธสง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๑๗

เด็กชายลมหวน พลทิพย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๑๘

เด็กหญิงวนิดา ช่างเหล็ก
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๑๙

เด็กหญิงวรนุช หลวงจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๒๐

เด็กชายวัชระ กิจการ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๒๑

เด็กชายวันทยาวุธ รอดไธสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๒๒

เด็กหญิงสริมน สอนโพนงาม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๒๓

เด็กหญิงสุทธิดา รักษาอินทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๒๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

สีสดดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๒๕

เด็กหญิงอรอนงค์ คืดนอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๒๖

เด็กชายอักษรศิลป พร้อมสมุทร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๒๗

เด็กชายเกริกพล ภูถาดลาย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๒๘

เด็กชายเจษฎา ถินพยัคฆ์

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๒๙

เด็กชายเจษฎากร ทำอาษา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๖๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๓๐

เด็กหญิงเพชรลัดดา ชนะเพิม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๓๑

เด็กชายจักรภพ ศรีทองจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๓๒

เด็กชายพงศกร มันคง

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๓๓

เด็กชายศิริพงษ์ อาญาเมือง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๓๔

เด็กชายจุราวัฒน์ สำเริงไธสง
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๓๕

เด็กหญิงพลอยชมพู เรียนไธสง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๓๖

เด็กหญิงพัชรวี กุลอุปฮาด
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๓๗

เด็กหญิงวราภรณ์ วิเศษวงษา
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๓๘

เด็กหญิงอรอุมา เตยไธสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๓๙

เด็กหญิงกรรณภิรมย์ มากพูน

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๔๐

เด็กชายกิตติพงศ์ ลวกไธสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๔๑

เด็กหญิงจิตตวัฒนา จันทะสุต
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๔๒

เด็กหญิงนำทิพย์ บุตรไธสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๔๓

เด็กชายรักษ์ชานนท์ แรกไธสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๔๔

นางสาวกลีบผกา พนาจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๔๕

นายธนา โด่งพิมาย
๒๒/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๔๖

70นภัสสร เทียมไธสง
๑๙/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๔๗

นางบุศรินทร์ แพนแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๔๘

นางสาวพัชรี พลายงาม
๐๒/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๔๙

นางพิศมัย แสงสุนานนท์
๐๒/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๕๐

นางสาววิวา พนาจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๕๑

นางสาววีนัส แสนจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๕๒

นางสาวศิรประภา สุรวิทย์
๑๖/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๕๓

นายสมพงษ์ พวงไธสง
๒๕/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๕๔

นางสาภี เผือกเอียม

่

๐๙/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๕๕

นายสิทธิ

์

ตุ้มไธสง
๐๒/๐๒/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๕๖

นายเจษฎา ศรีละบุตร
๐๒/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๕๗

นายเพชรฎา พรไธสง
๑๖/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๕๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มันสุข

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๕๙

เด็กหญิงขัตติยา ฝากไธสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๖๐

เด็กชายณัฐจักร จันทร์นวล
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เวหน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๖๒

เด็กชายธวัชชัย วาทะสิทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๖๓

เด็กหญิงรัชณีกร ฮามไธสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๖๔

เด็กหญิงราชพฤกษ์ สุดตา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๖๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๖๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เอียมมาลา

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๖๖

เด็กหญิงสุภานัน เสาเกลียว
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๖๗

เด็กหญิงสุวิชาดา ภูมิไธสง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๖๘

เด็กหญิงอัจฉรา กุลกระโทก
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๖๙

นาย,มนตรี พรมแสง
๒๕/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๗๐

นายถาวร กิงไธสง

่

๑๔/๐๔/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๗๑

นางละไม วรรณจักร
๑๗/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๗๒

นางศิรดา บัญญา
๑๖/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๗๓

นายสมจิตร เรียนสิริ
๒๔/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๗๔

นางสุวรรณี นาดี ๓/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๗๕

เด็กหญิงกนกนิภา โลบไธสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ อินรีย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๗๗

7จิระวรรณ หวลไธสง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๗๘

เด็กหญิงประณิตา จันทร์หยวก
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๗๙

เด็กหญิงปริยากร เวียงไธสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๘๐

เด็กชายภูธเนศ จ้อยสาคู
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๘๑

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ งามสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๘๒

เด็กชายศุภณัฐ ศิริรางค์กูร
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๘๓

เด็กชายสิทธิชัย งามสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๘๔

เด็กหญิงสุปรียา เพียรความ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๘๕

เด็กชายสุภณัฐ เยาว์ไธสง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๘๖

เด็กชายอัครพนธ์ สกุลจร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๘๗

เด็กชายเกรียติศักดิ

์

เลยไธสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๘๘

เด็กชายไพศาล แวทไธสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๘๙

นางสาวปาริศา ทองการสี
๒๑/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๙๐

นางมานิตย์ แสนยะบุตร ๗/๐๕/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๙๑

เด็กหญิงกนกกานต์ ทาราช
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๙๒

เด็กชายกฤษนัย หมายดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๙๓

เด็กหญิงกันยภัทร ทวีคูณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๙๔

เด็กหญิงกิติยา หล่ายจาด
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๙๕

เด็กหญิงคีตภัทร ตู้จำรูญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๙๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ กิจการ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๙๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บัวพวงชน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๙๘

เด็กหญิงณัชชา พลเทพ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๗๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วิเชียรเลิศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๖๖ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็งพิศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๐๑

เด็กชายธนธรณ์ เพ็งพิศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๐๒

เด็กหญิงปพิชญา พุฒซ้อน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๐๓

เด็กหญิงปภัทรศร ฆารบูรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๐๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา วณาไธสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๐๕

เด็กชายพีรพัฒน์ วารี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๐๖

เด็กหญิงภัสราภรณ์ โสพิพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๐๗

เด็กชายรพีภัทร แคนสา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๐๘

เด็กหญิงวาศินี รักศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๐๙

เด็กชายสถาพร เทียมไธสง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๑๐

เด็กหญิงสุพาสิณี วันดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๑๑

เด็กหญิงสุภาวิดา คำเดียง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๑๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

กองทองนอก
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๑๓

เด็กหญิงสุวรรณษา พิมพา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๑๔

เด็กชายอนุชิต โยงไธสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๑๕

เด็กชายอนุรักษ์ มาตย์นอก
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๑๖

เด็กชายอภิวัฒน์ บุตรไธสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๑๗

เด็กหญิงเพ็ชรพริง

้

มะลิทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๑๘

นายวิชา ยืนยิง

่

๒๗/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๑๙

นายอุทยาน ปติมาตา
๑๕/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๒๐

นางสาวบัวแก้ว ชัยช้อง

๒๖/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๒๑

นางวันวิสาข์ โยงไธสง
๐๖/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๒๒

นางอุดร สุวรรณวิโรจน์ ๐๙/๒/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๒๓

นางอุษณี มากพูน
๗/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๒๔

เด็กหญิงกนกพร วามไธสง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๒๕

เด็กชายกรกช ซาวัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๒๖

เด็กชายณัฐนัย อัปมะทัง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๒๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ต้นสารี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๒๘

เด็กหญิงสิริมงคล เวทไธสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๒๙

เด็กชายกฤตพร ช่วงไธสง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๓๐

เด็กชายนิธิกร
กองแก้วกาเหรียญ ๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๓๑

เด็กชายศิรศักดิ

์

ปุรา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๓๒

เด็กชายสมประสงค์ อุดมสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๓๓

เด็กชายอาทิตย์ ปนะกาเส
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๓๔

เด็กชายโชติพัฒน์ นครแก้วโย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๖๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๓๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีพันดอน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๓๖

เด็กชายดัสกร มูลวิชา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๓๗

เด็กชายสุทิวัส สนิทนอก
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๓๘

เด็กชายอภิรักษ์ ไกรเพชร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๓๙

นายสรศักดิ

์

บุญบำรุง
๒/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๔๐

นางสาวสุริย์ศรี วินทะชัย
๒๑/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดพลสุวรรณ วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๔๑

นางคณัสนันท์ พิเนตรเสถียร
๒๘/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลวันนา วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๔๒

นายทศพร สาลิง
๑๗/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลวันนา วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๔๓

นางสาวรสภัทร ติดอิกุล
๗/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลวันนา วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๔๔

นางสาวลลิตา ไชยยา
๒๐/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลวันนา วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๔๕

นางสาวศศิวิมล ทองสว่าง
๑๓/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลวันนา วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๔๖

นายศักดิธัช สาลิง
๒๓/๐๘/๒๕๓๙

โรงเรียนอนุบาลวันนา วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๔๗

นางสาวศิริพร คำสืบ
๙/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลวันนา วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๔๘

นายสมชาย สาลิง ๖/๐๔/๒๕๐๓ โรงเรียนอนุบาลวันนา วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๔๙

นางสาวสาวิตรี พลยางนอก
๑๑/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลวันนา วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๕๐

นางสุปราณี โพนนอก
๑๒/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนอนุบาลวันนา วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๕๑

นางสาวเมธินี ฮามจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลวันนา วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๕๒

นางไสว สาลิง
๑๔/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลวันนา วัดพลสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๕๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ นามวงศ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๕๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ พัดไธสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๕๕

เด็กชายสุรชัย บุญธรรม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๕๖

เด็กชายเดโชชัย หีบไธสง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๕๗

นายชัยวัติ ศรีวารี
๒๕/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๕๘

นางปราณี เเพงเเสงไพศาล
๒๐/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๕๙

นายปญญา ไตรทิพย์
๑๙/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๖๐

นายสังคม เเพงเเสงไพศาล
๑๕/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๖๑

นายเสถียร ชุยไธสง
๖/๑๑/๒๔๙๙

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๖๒

นางสาวเอมฤดี พิมพา
๒๑/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๖๓

เด็กหญิงกวินทรา ฉาไธสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๖๔

เด็กชายขวัญชาติ สาไธสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๖๕

เด็กหญิงชมภูวดี เชือเดิม

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๖๖

เด็กชายธนโชติ เสียดกระโทก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๖๗

เด็กชายนพวัตติ

์

ศรีสวัสดิภากร

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๖๘

เด็กหญิงนุชสรา น่วมสำโรง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๖๙

เด็กชายพยัคฆ์ เพ็ชรไธสง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๖๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๗๐

เด็กหญิงพิชญ์สินี วิชา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๗๑

เด็กชายภาคภูมิ วิลัยวรรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๗๒

เด็กหญิงรวิพร ศักบุตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๗๓

เด็กชายอธิษฐาน พิลาแดง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๗๔

เด็กชายเขมทัต สงวนรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๗๕

เด็กชายจักรภพ เหลืองสนธยา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๗๖

เด็กหญิงจิรภัทร์ ทบศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๗๗

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ผาดไธสง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผาดไธสง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๗๙

เด็กชายนฤพล กอนไธสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๘๐

เด็กชายภูธเนตร หารชนะชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๘๑

เด็กชายภูริภัทร บุญผูก
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๘๒

เด็กหญิงศรุตา พัฒนะแสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๘๓

เด็กหญิงเกตุมณี แต้วไธสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๘๔

เด็กชายกิตติพงศ์ ราชภักดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๘๕

เด็กชายชิตณรงค์ บุญเหลือ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ หวนไธสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๘๗

เด็กหญิงธีรนาฎ บุญเหลือ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๘๘

เด็กชายปฏิภาณ ชาวศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๘๙

เด็กชายภูธิต แดนไธสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๙๐

เด็กหญิงมลฤดี พิมพ์บุญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๙๑

เด็กหญิงวัลลภา กรมไธสง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๙๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ธารเอียม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๙๓

เด็กชายสราวุฒิ ประทุมคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๙๔

เด็กหญิงสาวิตรี จำหมัน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๙๕

เด็กชายปฏิภาณ แสงอรุณ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๙๖

เด็กหญิงสุภัค วิเชียรเลิศ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๙๗

เด็กหญิงอภิญ ปงตา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๙๘

เด็กหญิงอัมพร แก้วบุดสา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๘๙๙

เด็กชายอัศราวุฒิ พลศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๐๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ ประดับคำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๐๑

เด็กชายกิติคุณ ทิณรัตน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๐๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ ตลอดไธสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๐๓

เด็กหญิงสุวิชาดา เพิมพูน

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๐๔

เด็กหญิงอริสา ศรีระษะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๖๙ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๐๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงลำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพิก วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๐๖

เด็กหญิงปยะนุช หล่าเพีย
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพิก วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๐๗

เด็กหญิงภัคจิรา ละเอียด

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพิก วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๐๘

เด็กหญิงสุวิสา ภักดีสูงเนิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพิก วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๐๙

เด็กหญิงทิพยวรรณ ศรีคร้ามครัน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพิก วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๑๐

เด็กชายธนวัฒน์ บรรหารักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพิก วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๑๑

เด็กชายธนาวุฒิ พลพูน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพิก วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๑๒

เด็กชายนัฐวุฒิ ยันระหา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพิก วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๑๓

เด็กหญิงพักตร์จีรา ทุยาธิโก
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพิก วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๑๔

เด็กชายมงคล ทวีชาติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพิก วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๑๕

เด็กชายศิรชัช ระดมทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพิก วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๑๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ชัยเสนา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพิก วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๑๗

เด็กชายเจษฎาพร ทองศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพิก วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๑๘

เด็กชายกฤษณะ หลอดทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๑๙

เด็กหญิงกวีณา มีสัตย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๒๐

เด็กหญิงขวัญภิรมย์ พินิจพันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๒๑

เด็กหญิงชลธิชา ศรณรินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๒๒

เด็กชายชาติกานต์ อิมอรชร

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๒๓

เด็กหญิงดวงพร สุขสนวน
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๒๔

เด็กหญิงทิฆัมพร เต้นสกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๒๕

เด็กชายธีรภัทร คำอ่อน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๒๖

เด็กชายธีรวุธ เรืองประโดก
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๒๗

เด็กชายนัฐวุฒิ โกเมน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๒๘

เด็กชายประกิจ แปนพะเนาว์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๒๙

เด็กหญิงปยรัตน์ เดชวารี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๓๐

เด็กหญิงพีรยา ทะนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๓๑

เด็กชายพีรวิชญ์ คุยบุตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๓๒

เด็กชายภัทรพล สุขเพ็ชร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๓๓

เด็กหญิงมัลลิกา พินิจพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๓๔

เด็กชายยศกร อุปภักดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๓๕

เด็กชายยุทธนา ขุนนามวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๓๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เลือนลอย

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๓๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ละเอียด
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๓๘

เด็กชายวีรศักดิ

์

จันทร์ขจร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๓๙

เด็กหญิงศรินธร สุภาษิต
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๗๐ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๑๙๙๔๐

เด็กหญิงศิริขวัญ พินิจพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ เต้นปกษี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ โกเมน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๔๓

เด็กหญิงสุพรรณษา ละเอียด
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๔๔

เด็กหญิงสุรางคณา ชนะวัน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๔๕

เด็กชายสุริยะ อุปภักดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๔๖

เด็กหญิงสุลีวัน นุ่นเนือทิพย์

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๔๗

เด็กหญิงสุวรรณา สุขเดิม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๔๘

เด็กชายสุวิทย์สัน ยอดพงษา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๔๙

เด็กหญิงอัจฉรียา โกเมน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๕๐

เด็กหญิงเบญจพรรณ พรมมาลา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๕๑

เด็กหญิงแพรวา โกเมน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๕๒

เด็กหญิงกฤษณา ภาษาสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๕๓

เด็กหญิงภัทราพร สุขเพ็ชร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๕๔

เด็กชายมงคล สุขเกษม
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๕๕

เด็กชายระพีพัฒน์ แก้วอำไพ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๕๖

เด็กหญิงวาสนา พรมมาลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๕๗

เด็กหญิงสุจิตรา ฤาวงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๕๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ลัทธิ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๕๙

เด็กชายชนะ พินาจภัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๖๐

เด็กชายอดิศัย เสาอนันต์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๖๑

เด็กหญิงสุกัลยา พารุณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๖๒

นางสาวสุวรรณา จามชาติ
๑๒/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๖๓

เด็กหญิงกนกภร ทองจุ่น
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๖๔

เด็กชายกิติพงศ์ ละอองเอก
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๖๕

เด็กหญิงชลธิชา ศิริบูรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๖๖

เด็กหญิงณัฐนิฌา วงศ์อำมาตย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๖๗

เด็กหญิงณัฐริชา ลานอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เดสันเทียะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๖๙

เด็กหญิงทัศวรรณ อินทร์เล็ก

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๗๐

เด็กชายธนรัตน์ กำเนิดจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๗๑

เด็กชายพงษ์ศิวัฒน์ ศรีคำเวียง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๗๒

เด็กชายพรสวรรค์ สำกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๗๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ นมัสศิลา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๗๔

เด็กชายพากรณ์ สังขระ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๗๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๗๕

เด็กชายพิพัฒชัย อาจมีเพชร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๗๖

เด็กชายภานุรักษ์ สุภาษิต
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๗๗

เด็กหญิงภูริดา ยิงหาญ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๗๘

เด็กชายภูริเชษฎฐ ยิงหาญ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๗๙

เด็กชายภูวดล ชมมี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๘๐

เด็กหญิงวรกมล หนูมี
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๘๑

เด็กชายวิทยา แทนผักแว่น
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๘๒

เด็กชายสถาพร หล้าชน
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๘๓

เด็กชายสายฟา ทิศทะษะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๘๔

เด็กชายสุรพัศ เคยชิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๘๕

เด็กชายอรรถพร มัดทองหลาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๘๖

เด็กชายเตชสิทธิ

์

บูระวัด
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๘๗

เด็กหญิงปญญาพร ศรีพระจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๘๘

เด็กหญิงวรรณวิภา ด่อนศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๘๙

เด็กหญิงวรรณวิสา ด่อนศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๙๐

เด็กหญิงวันวิสาข์ พืชคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๙๑

เด็กหญิงศุภัสสรา ทุมมาศ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๙๒

เด็กชายเพชรายุทธ ปวิโน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๙๓

เด็กชายโยธิน อุ่นกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพะอง วัดหนองพะอง  

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๙๔

เด็กหญิงจันทกานต์ อ่อนวาที

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๙๕
เด็กหญิงจันทร์สุดารัตน์

โตดประโคน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๙๖

เด็กหญิงธนภรณ์ มีประโคน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๙๗

เด็กหญิงธนัญญา ศิริ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๙๘

เด็กหญิงธัญพร หวังผล
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๑๙๙๙๙

เด็กหญิงนัทชา สายดวง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๐๐

เด็กหญิงนันทิพร สร้อยสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๐๑

เด็กหญิงปวรรัตน์ หมูยา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๐๒

เด็กหญิงปาลิดา จันทร์ประโคน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๐๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จอมประโคน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๐๔

เด็กหญิงมนัสดา เมียกสา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๐๕

เด็กชายฤทธิชัย ชนะแสบง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๐๖
เด็กหญิงลักษมีกานต์ เทียมพล

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๐๗

เด็กหญิงวรรณรดา ฉิมประโคน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๐๘

เด็กหญิงสมินดา กายเอียม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๐๙

เด็กหญิงสุธินันท์ โพธิเกิด

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๗๒ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๐๐๑๐

เด็กหญิงสุนิษา โตดประโคน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๑๑

เด็กหญิงเขมิกา วิระสิงห์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๑๒

เด็กหญิงชยาภรณ์ จันทร์ประโคน
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๑๓

เด็กหญิงธนัชพร จอมประโคน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๑๔

เด็กหญิงบัญฑิตา เพกประโคน
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๑๕

เด็กหญิงบัณฑิตา อรรคมุด
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๑๖

เด็กหญิงพรชิตา เก็จรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๑๗

เด็กหญิงพลอยสวย กิริรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๑๘

เด็กชายสิงหนาท ซิวประโคน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๑๙

เด็กหญิงอาภัสร นักแคน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๒๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๒๑

เด็กหญิงธัญวรัตม์ หมวกดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๒๒

เด็กชายกวีวุธ สายบุตร
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๒๓

เด็กชายชานนท์ คัดทะจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๒๔

เด็กหญิงธนะศรี กุสารัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ งามเชย
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๒๖

เด็กหญิงนภสสร สายบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๒๗

เด็กหญิงนันธิดา จามิกรณ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๒๘

เด็กชายบูรพา สะเทินรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๒๙

เด็กหญิงปรัชญา แจ่มใส
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๓๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เปรืองวิชา

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๓๑

เด็กหญิงกรชนก สังเกตกิจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๓๒

เด็กชายกวินท์ กุสารัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๓๓

เด็กหญิงกัลยาณี ฟุงสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๓๔

เด็กชายคุณากร แจ่มใส
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๓๕

เด็กชายจิราเจตน์ สวายประโคน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๓๖

เด็กหญิงชนากานต์ แพงเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๓๗

เด็กชายณพงศ์ สนสี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๓๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สังเกตกิจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๓๙

เด็กหญิงธันย์ชนก ทองนัด
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๔๐

เด็กชายนัฐภูมิ คำนาค
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๔๑

เด็กชายศุภวิชญ์ สงวนศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๔๒

เด็กหญิงเบญญาภา ลานวิชัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๔๓

เด็กหญิงเยาวภา แจ่มใส
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๔๔

เด็กชายกรวิทย์ แจ่มใส
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๗๓ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๐๐๔๕

เด็กชายกฤติน สวายประโคน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๔๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สมจิต
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๔๗

เด็กหญิงชธิตา ด่างเกษี
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๔๘

เด็กชายชรินธร ทองนำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๔๙

เด็กชายนาคินทร์ บุญพลี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๕๐

เด็กหญิงพรรณิภา ทองนำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๕๑

เด็กชายพัสกร ลมัยพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๕๒

เด็กหญิงมธุฤทัย สายบุตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๕๓

เด็กชายวิชชาบูรณ์ สีหานาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๕๔

เด็กชายวีรยุทธ บุตรแวว
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๕๕

เด็กชายศุภกร ฝายพรม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๕๖

เด็กชายสิทธิชัย สายบุตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๕๗

เด็กชายอมรชัย อู่ทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๕๘

เด็กหญิงเกศรา ปานทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๕๙

เด็กหญิงขวัญจิรา จันทร์ครบ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๖๐

เด็กหญิงชนัญชิดา ไชยพร
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๖๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมอ่อน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๖๒

เด็กชายฑศพล รัมย์ประโคน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๖๓

เด็กชายดนัย จันทร์ครบ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๖๔

เด็กหญิงตะวัน ได้ทุกทาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๖๕

เด็กหญิงนันธิดา ผลดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๖๖

เด็กชายบัณฑิตา พรมมา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๖๗

เด็กชายปณณธร บุญสวัสดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๖๘

เด็กหญิงพิชชากร โยธาประโคน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๖๙

เด็กชายรัฐภูมิ ทองเกลียง

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๗๐

เด็กชายวงศธร อินยู่
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๗๑

เด็กชายศุภวิชญ์ เดชอุทัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๗๒

เด็กหญิงสิริวิมล วันเพราพริง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๗๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ใจหาญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๗๔

เด็กชายจักรรินทร์ โยมรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๗๕

เด็กชายชลธี เงินเก่า
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๗๖

เด็กชายณัฐกมล ทองโยง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์พูน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๗๘

เด็กหญิงนนทิชา กฤษสมัย
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๗๙

เด็กหญิงวรัญญา บุญมาก
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๗๔ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๐๐๘๐

เด็กหญิงศศิภา โครงกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๘๑

เด็กหญิงศุลีพร โตประโคน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๘๒

เด็กชายสมปอง สุดเสียงสังข์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๘๓

เด็กชายเจษฎาพร สุดดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๘๔

เด็กหญิงจิรารัตน์ สายแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๘๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

ครองชืน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๘๖

เด็กชายทศพล หลอมนาค

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๘๗

เด็กชายธีรภัทร ทองโยง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๘๘

เด็กชายนรวิชญ์ ประกายแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๘๙

เด็กหญิงประพิมพร ทองโหย่ง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๙๐

เด็กหญิงประวีณา คำดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๙๑

เด็กหญิงปริสา เรืองประโคน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๙๒

เด็กหญิงลิกา เรียงเงิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๙๓

เด็กชายศิรศักดิ

์

โพธิลุขา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๙๔

เด็กชายสหรัฐ พิมพ์ศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๙๕

เด็กหญิงสิริกร ทรงศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๙๖

เด็กหญิงสุปรียา ทองโยง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๙๗

เด็กชายสุริยะวงศ์ คล่องปาก
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๙๘

เด็กหญิงสุวนันท์ จันทร์ชืน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๐๙๙

เด็กหญิงสุวรรณลี โกยชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๐๐

เด็กหญิงกาญจนา ประกายแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๐๑

เด็กชายกำชัย ครองชืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๐๒

เด็กชายจิตติ สิทธิมูล
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๐๓

เด็กชายจิตติ ได้ทุกทาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๐๔

เด็กหญิงจุฑามาศ เห็นครบ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๐๕

เด็กชายชญานนท์ คงบุญวาท
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๐๖

เด็กชายชาคร ครองชืน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๐๗

เด็กชายชาญชัย ได้ทุกทาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๐๘

เด็กหญิงช่อผกา กำลังสง่า
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๐๙

เด็กหญิงญานิกา เหล่าก้อนคำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๑๐

เด็กชายณัช หลอมนาค
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๑๑

เด็กชายณัฐนนท์ ศรีลอด
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๑๒

เด็กชายถิรวัฒน์ ทรงสีสด
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๑๓

เด็กชายธีรภัทร์ หลักลอย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๑๔

เด็กหญิงนิรมล เรืองชาญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๗๕ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๐๑๑๕

เด็กหญิงบุษราคัม อนุกูลเรืองชาญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๑๖

เด็กหญิงปณิดา นพพิบูลย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๑๗

เด็กหญิงปอแก้ว ยงยิงยืน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๑๘

เด็กหญิงปทมาวรรณ ตันอีโน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๑๙

เด็กชายปยะทัด สามีรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๒๐

เด็กหญิงปาน จะมอดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๒๑

เด็กชายพิชุตม์ ครองชืน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๒๒

เด็กชายพินิจ อาจหาญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๒๓

เด็กหญิงพิมพิกา ครองชืน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ยุงประโคน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๒๕

เด็กหญิงภัศรา เกษมบุญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๒๖

เด็กชายวัชระ ประกายแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๒๗

เด็กชายวัชรินทร์ มองศิริ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๒๘

เด็กหญิงวาสนา วาสะรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๒๙

เด็กชายวิกรานต์ เรืองชาญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๓๐

เด็กชายวิธวิทย์ ทรงสีสด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๓๑

เด็กหญิงวิลาสินี บุตรแสน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๓๒

เด็กชายสิทธิกร เรียงเงิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๓๓

เด็กหญิงสุภนิดา หนันต๊ะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๓๔

เด็กชายอาเลกซ สุวรรณเพชร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๓๕

เด็กหญิงจันทนิภา การรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๓๖

เด็กชายชนาธิป โยธาประโคน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๓๗

เด็กหญิงชลธิชา เรืองชาญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๓๘

เด็กหญิงชลนิชา ดุจจานุทัศน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๓๙

เด็กชายณัฐนันท์ ได้ทุกทาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๔๐

เด็กชายณัท แสงศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๔๑

เด็กหญิงดาริน ทรงสีสด
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๔๒

เด็กหญิงนารีกานต์ รัฐอินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๔๓

เด็กชายนาวิน ครองชืน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๔๔

เด็กหญิงวรัญญา พิมพ์ดา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๔๕

เด็กหญิงวาสนา จันตะพต
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๔๖

เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

เห็นครบ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๔๗

เด็กหญิงสุขทา ขวัญใจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๔๘

เด็กชายอภินันท์ ทรงประโคน
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๔๙

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ มูลรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๗๖ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๕๐

เด็กหญิงดวงเดือน แก้วกระมล
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๕๑

เด็กชายธนภูมิ พรมเดชาวัฒน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปุยะติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๕๓

เด็กหญิงนารินทร์ ครองชืน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๕๔

เด็กชายนิธิศ จันทร์ประโคน
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๕๕

เด็กหญิงนิภาพร ทนงดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๕๖

เด็กหญิงปานลัดดา กรงรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๕๗

เด็กหญิงมาริสา ทนงใจ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๕๘

เด็กชายสวิช มองศิริ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๕๙

เด็กหญิงสุพรรษา ขบวนงาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๖๐

เด็กหญิงสุพรรษา แจ่มกระจ่าง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๖๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองโยง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๖๒

เด็กหญิงเหมือนฝน ยุงประโคน
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๖๓

เด็กหญิงโยษิตา หนันต๊ะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๖๔

เด็กหญิงจิตติมา ทรงแสงจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๖๕

เด็กชายชัยชาญ ทรงสีสด
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๖๖

เด็กชายชัยณรงค์ ซือความสุข

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๖๗

เด็กหญิงณัฐสุดา จงกล
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๖๘

เด็กหญิงปภัสสร กล้วยประโคน
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๖๙

เด็กหญิงประภัสสรา สายแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๗๐

เด็กหญิงพรทิพา ดาราย้อย
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๗๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปองพิมาย
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๗๒

เด็กหญิงวันดี เวสะมูลา
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๗๓

เด็กชายศุภกร แก้วเอก
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๗๔

เด็กหญิงสุพัตรา ทรงสีสด
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๗๕

เด็กชายกฤษดา วันนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๗๖

เด็กชายครรชิต นาคพิพัฒน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๗๗

เด็กชายจักรี แฉกกระโทก
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๗๘

เด็กชายณัฐภัทร วังสำราญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์สิงห์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๘๐

เด็กชายทาวิน โสมวิเศษ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๘๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ แกประโคน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๘๒

เด็กหญิงปภาพินท์ แถบทอง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๘๓

เด็กชายปณณธร พิมพ์ดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๘๔

เด็กหญิงปทมา นพตลุง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๗๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๘๕

เด็กชายพัชรพล เรืองศิลป

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๘๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ จำนงประโคน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๘๗

เด็กหญิงจีรภัทธ นพตลุง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๘๘

เด็กชายชุติเทพ วรรณรมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๘๙

เด็กหญิงณัฏฐิกา คำไหล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๙๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ดวงอาภัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๙๑

เด็กหญิงนนธิชา ฉลาดเลิศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๙๒

เด็กชายพีรภัทร บุญมาก
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๙๓

เด็กหญิงภาวินี หนุนโชค
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๙๔

เด็กชายภูวิศ เผ่าพงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๙๕

เด็กหญิงอติพร จันทร์ศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๙๖

เด็กหญิงอรชา เกือกรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๙๗

เด็กหญิงอรปรียา อินทร์ชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๙๘

เด็กหญิงอาทิตยา เสลานอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๑๙๙

เด็กชายเทพทัต กิรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๐๐

เด็กหญิงกนิษฐา กุสารัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๐๑

เด็กหญิงธันวา สาลิกา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๐๒

เด็กชายนรุต นุ้ยสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๐๓

เด็กหญิงปนัดดา สมบูรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๐๔

เด็กชายวรุตม์ เผ่าพงษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๐๕

เด็กชายวิทวัส หนุนโชค
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๐๖

เด็กชายวิรชัย สุขเกิด
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๐๗

เด็กชายวิษณุ การรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๐๘

เด็กหญิงสายใจ ริมงาม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๐๙

เด็กชายอัษฎายุธ สนิทประโคน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๑๐

เด็กชายอัษฎาวุธ สนิทประโคน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๑๑

เด็กหญิงกัลยทรรศน์ เจาะประโคน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๑๒

เด็กชายจักรกฤติ

์

เจาะประโคน
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๑๓

เด็กชายธนกฤต แปลงดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๑๔

เด็กชายบุญประเสริฐ หนูภักดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๑๕

เด็กชายปรียาวัธณ์ สอนวิชา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๑๖

เด็กหญิงปาลิตา แจ้งมีวงค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๑๗

เด็กหญิงราชพร ตังใจ

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๑๘

เด็กหญิงสุภาพร สง่าชาติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๑๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ โสมะมี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๗๘ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๒๐

เด็กหญิงจารุกร ยิงชูชืน

่ ่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๒๑

เด็กชายชัยวัฒน์ สง่าชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๒๒

เด็กหญิงธัญชนก แซ่อึง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๒๓

เด็กชายปรีชา สารสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๒๔

เด็กหญิงปาณิศา โสมะมี
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๒๕

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ อ้วนภักดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๒๖

เด็กหญิงวนิชยา เชือวงษ์

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๒๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ดวงศิริ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๒๘

เด็กชายอาคาชา มะเรืองศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๒๙

เด็กหญิงเกวลิน กรีหมืนไวย์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๓๐

เด็กหญิงใหม่ บุญเต็ม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๓๑

เด็กชายธนภัทร โสมะมี
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๓๒

เด็กหญิงปยะดา สมีพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๓๓

เด็กหญิงพรชิตา มอบกระโทก
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๓๔

เด็กชายมนัญชัย สุขเกิด
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๓๕

เด็กหญิงวศินี สุขเกิด
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านจันดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๓๖

เด็กหญิงวาสิตา ปลอดเกิด

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๓๗

เด็กหญิงวิยาดา คำงาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๓๘

เด็กชายสุรดิษ อินธิแสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๓๙

เด็กหญิงอนุสรา นำทรัพย์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๔๐

เด็กหญิงอรอุมา มณีมนต์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๔๑

เด็กหญิงอาภัสราภ์ ดุจจานุทัศน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๔๒

เด็กหญิงอุไรรัตน์ จันทร์ประโคน
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๔๓

เด็กหญิงโชติกา แจ่มใส
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๔๔

เด็กชายกฤษฎา ดวงภาค
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๔๕

เด็กชายกฤษฎากรณ์ เจตโพธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๔๖

เด็กชายจิรายุ ขันทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๔๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

กองศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๔๘

เด็กชายนราวิชญ์ พิศงาม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๔๙

เด็กหญิงปาริฉัตร ยศปญญา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๕๐

เด็กชายวาโย ปะกิระนำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๕๑

เด็กหญิงวิรดา กมลรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๕๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ กันรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๕๓

เด็กชายศุภกร กล้าหาญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๕๔

เด็กชายสิรภพ หว่างรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๗๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๕๕

เด็กชายอุชุกร พันธ์นาม
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๕๖

เด็กหญิงเจนจิรา ยอดเพชร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๕๗

เด็กหญิงกมลพรรณ รอยประโคน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๕๘

เด็กหญิงกมลพรรณ โอดพิมพ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๕๙

เด็กหญิงกิสิมา กันรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๖๐

เด็กหญิงกุลวรา สวนเพชร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๖๑

เด็กชายจตุพร คล่องดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๖๒

เด็กชายจักริน อรุณโน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๖๓

เด็กชายทีปกร พิศงาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๖๔

เด็กหญิงธาวินี สุขล้อม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๖๕

เด็กหญิงธิญาดา มีสิงห์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๖๖

เด็กหญิงนำค้าง แซ่อึง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๖๗

เด็กชายปฏิภาณ เกิดประโคน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๖๘

เด็กชายปณิธาณ แจ่มใส
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๖๙

เด็กหญิงภาคินี ทรงศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๗๐

เด็กหญิงสิริลักษณ์ เกือบรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๗๑

เด็กชายอภินันท์ แซ่อึง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๗๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จูงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๗๓

เด็กหญิงณัฐวดี โกรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๗๔

เด็กหญิงวรัญญา เผ่าพันธุ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๗๕

เด็กหญิงศดานันท์ สว่างจิตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๗๖

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ลัทธิวาจา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๗๗

เด็กหญิงสุภานัน สุขล้อม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๗๘

เด็กหญิงสุรัสวดี กันรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๗๙

เด็กหญิงจิดาภา นามละว้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๘๐

เด็กหญิงชลธิชา สังเกตกิจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๘๑

เด็กชายธีรชัย ประประโคน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๘๒

เด็กหญิงนรากร พระเอียง

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๘๓

เด็กชายนิติ เสาะพบดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๘๔

เด็กหญิงปฏิญา สะมุดดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๘๕

เด็กชายพงศกร สายยศ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๘๖

เด็กหญิงพรรณนารา ทองเกลียง

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๘๗

เด็กชายพรรษวุฒิ พร้อมเลิศ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๘๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา การเพียร
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๘๙

เด็กหญิงภาวิณี สนสี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๘๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๙๐

เด็กหญิงลลิตา วาสะรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๙๑

เด็กชายวรุดม สมสวย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๙๒

เด็กชายศราวุธ ปะริเตนัง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๙๓

เด็กหญิงศศิวิมล ขันทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๙๔

เด็กชายสรวิศ การเพียร
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๙๕

เด็กหญิงเกตน์นิภา อาชญาเมือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๙๖

เด็กชายเมฆา หลอมนาค
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๙๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รืนเริง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๙๘

เด็กหญิงไอริน ปกประโคน
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๒๙๙

เด็กชายกีรติ วงศ์เลิศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๐๐

เด็กชายจตุรพิธ พิศงาม
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๐๑

เด็กชายจิตวัต สอนดอก
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๐๒

เด็กชายชญานนท์ แปนประโคน
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๐๓

เด็กชายณัฐวัฒ บุญวัง
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๐๔

เด็กหญิงทองพัน จันทร์พูน
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ สายกลิน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๐๖

เด็กชายธีรพัฒน์พงศ์ สวายประโคน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๐๗

เด็กชายนันทวัธน์ ดุจจานุทัศน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๐๘

เด็กชายนิติภูมิ ศรีหาบุตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๐๙

เด็กหญิงบุญสิตา กลิงรัมย์

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๑๐

เด็กหญิงปณิดา บุญเจริญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๑๑

เด็กหญิงปณิตา จุฬา
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๑๒

นางสาวปรียานุช ครองชืน

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๑๓

เด็กหญิงปวีณา สมสวย
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๑๔

เด็กหญิงปะวินา เสมอภาค
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๑๕

เด็กหญิงปารุดา ไสนะรา
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๑๖

เด็กชายพงศ์เทพ สุขประโคน
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๑๗

เด็กหญิงพรรณวิภา โกรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๑๘

เด็กชายพลกฤต สิทธิสังข์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๑๙

เด็กหญิงพัทธนันท์ ยิงรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๒๐

เด็กชายยอดธง ถาวรเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๒๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ ยืนยาว
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๒๒

เด็กหญิงวรนุช ปนขุนทด
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๒๓

เด็กชายวรวิช สมนึกตน
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๒๔

เด็กชายวุฒิภัทร จันทร์ครบ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๘๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๒๕

เด็กหญิงสิราวรรณ เอ๋งเอียง

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๒๖

เด็กหญิงสิริวิมล สิงประโคน
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๒๗

เด็กชายอรรถชัย สายดวง
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๒๘

เด็กหญิงอริสา สร้อยสุวรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๒๙

เด็กหญิงเจนจิรา เกรียรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๓๐
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

เรืองเกษม
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๓๑

เด็กหญิงโชติมณี วิเวกรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๓๒

นายกนกพล ทรงประโคน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๓๓

นางสาวกมลฉัตร เรืองประโคน
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๓๔

นางสาวกัลยรัตน์ ประกายแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๓๕

นางสาวกัลยารัตน์ คงทันดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๓๖

นางสาวจิราพร วิชัยรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๓๗

นายจิราวุธ ประยุทธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๓๘

นางสาวฉัตรลัดดา ขิวรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๓๙

นางสาวชนิสรา วงศ์สุวรรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๔๐

นางสาวชัญญานุช ยูงประโคน
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๔๑

นางสาวซ่อนกลิน

่

พร้อมเลิศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๔๒

นายตนุภัทร แหลมแจ่ม
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๔๓

นายถิรมน สินลา
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๔๔

นายทินภัทร เรืองประโคน
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๔๕

นายทิวากรณ์ สุขใหญ่
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๔๖

นายธรณ์เทพ ชืนชม

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๔๗

นายนภัสกร จอมประโคน
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๔๘

นายนรินทร์ โคลดประโคน
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๔๙

นายนัทธพงศ์ ราชประโคน
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๕๐

นายปติชาติ เชือมาก

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๕๑

นางสาวปยนุช หินนาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๕๒

นายปยะพนท์ สมีพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๕๓

นางสาวพรทิพย์ สาระสิทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๕๔

นางสาวพสิกา แกประโคน
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๕๕

นายพีระพล นองประโคน
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๕๖

นายภัทราวุธ ชืนชมยิง

่ ่

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๕๗

นายภูชิชย์ สายกลิน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๕๘

นางสาวมิงกมล

่

นากระโทก
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๕๙

นางสาวยุพารัตน์ โยธาประโคน
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๘๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๖๐

นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์จำรัตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๖๑

นางสาวรัชนก วะโรรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๖๒

นายรัฐวิทย์ ศิลาลาย
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๖๓

นางสาวรัตนาวดี สายดวง
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๖๔

นางสาวลีลาวดี การเพียร
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๖๕

นางสาววาสนา จันทร์ศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๖๖

นางสาววิลาวัณย์ สุขประโคน

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๖๗

นางสาวอาริยา บุญวิถี
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๖๘

นางสาวเขมิกา บุญเย็น
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๖๙

นางสาวเจนจิรา เชยอักษร
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๗๐

นางสาวเจนจิรา แปนประโคน
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๗๑

นายเบญจกร จอมประโคน
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๗๒

นายเพ็ญเพชร นิพรรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๗๓

นางสาวเมธาวี วงศ์ชนุก
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๗๔

เด็กชายณัฐพล ศิริบุญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๗๕

เด็กชายดัสกร ฉลาดกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๗๖

เด็กหญิงศสิมาภรณ์ บุญเพ็ง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๗๗

เด็กหญิงศิรินันท์ พึงประโคน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๗๘

เด็กหญิงศุภจิตรา พรหมบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๗๙

เด็กหญิงสิริมณี หนุ่มเพ็ชร
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๘๐

เด็กหญิงสุภิญญา กางรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๘๑

เด็กหญิงอาทิตยา กับรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๘๒

เด็กชายเฉลิมชนม์ เกรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๘๓

เด็กหญิงกันตยา เปรียบสม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๘๔

เด็กหญิงกัลญรัตน์ ผลเจริญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๘๕

เด็กหญิงจันทร์ทิรา ศรีพรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๘๖

เด็กชายถิรายุ แปนแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๘๗

เด็กชายนิธิพัฒน์ นพพิบูลย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๘๘

เด็กชายพีรพล ไกรศร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๘๙

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์ประโคน
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๙๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ลีประโคน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๙๑

เด็กชายยุทธภูมิ สุขทัยรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๙๒

เด็กชายลิขสิทธิ

์

ชัยสุวรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๙๓

เด็กชายศักดิชัย

์

วันตารัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๙๔

เด็กชายสุรบดินทร์ เรืองศิลป

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๘๓ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๙๕

เด็กหญิงสุใจ หนุ่มเพ็ชร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๙๖

เด็กหญิงอาจารี การเพียร
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๙๗

เด็กหญิงอารีญา ดีสม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๙๘

เด็กหญิงเสรียา ยิงดัง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๓๙๙

เด็กหญิงขนิษฐดา มีประโคน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๐๐

เด็กชายชินกร น้อยเพชร
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๐๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ นพตลุง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๐๒

เด็กหญิงลินลญา ผมทำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๐๓

เด็กชายเดชพนต์ เครือเนียม
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๐๔

เด็กหญิงทิพปภา ขิงประโคน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๐๕

เด็กหญิงทีนิดา บุญมาก

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๐๖

เด็กหญิงพีรดา มีพันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๐๗

เด็กชายภัทรกร กิงประโคน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๐๘

เด็กชายรัฐภูมิ เหลืองประเสริฐ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๐๙

เด็กหญิงศิริฉัตร โพธิศรี

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๑๐

เด็กหญิงศิรินทรา พักยมแจ่ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๑๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ จอมประโคน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๑๒

เด็กชายษมากร อับสีรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๑๓

เด็กชายไกรวิชญ์ ทศพิมพ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๑๔

เด็กหญิงกมลฉัตร กริรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๑๕

เด็กชายจิรภัทร สวินชัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๑๖

เด็กหญิงณัชชา ซิวประโคน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๑๗

เด็กหญิงณัฐชา สิงห์ประโคน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๑๘

เด็กชายธนวัตน์ ดวงกระจาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๑๙

เด็กหญิงธัญชนก บุญศรีรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๒๐

เด็กหญิงปยดา แปนประโคน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๒๑

เด็กหญิงปยะดา วงค์เลิศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๒๒

เด็กหญิงพรรพษา รสกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๒๓

เด็กหญิงวนิดา สิงห์ประโคน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๒๔

เด็กชายวโรดม เจริญรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๒๕

เด็กชายสกุลพงศ์ ไม้เลิศหล้า
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๒๖

เด็กหญิงสุนิสา ฉายเชิด
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๒๗

เด็กหญิงอรวรรณ แปนประโคน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๒๘

เด็กชายอัครชัย เครือเนียม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๒๙

เด็กหญิงอัครมณี โลกประโคน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๘๔ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๓๐

เด็กหญิงอังคนาง อาสาภักดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๓๑

เด็กหญิงอาริสา ศรีละออ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๓๒

เด็กหญิงแพรวา แปลงดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๓๓

เด็กชายก้องภพ ครองชืน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๓๔

เด็กชายชัยวัฒน์ วิมลใส

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๓๕

เด็กหญิงพรรษา มาลาทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๓๖

เด็กชายศิวกร สูงรุ่ง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๓๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สิงประโคน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๓๘

เด็กชายสุรชัย คงดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๓๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เพ็งจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๔๐

เด็กชายเกรียงไกร พึงไชย

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๔๑

เด็กชายเจตรินทร์ วาดุรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๔๒

เด็กหญิงเจนจิรา ผาสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๔๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สุยะพอ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๔๔

เด็กชายกิตติภณ ทรัพย์ครัง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๔๕

เด็กชายจักริน วงศ์ก๋องคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๔๖

เด็กหญิงจารุพา คงดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๔๗

เด็กหญิงณัชชา แปนประโคน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๔๘

เด็กชายตะวัน คงดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๔๙

เด็กชายถิรวัฒน์ ศิลาพงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๕๐

เด็กหญิงผานิตา กุสะรัมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๕๑

เด็กหญิงวรรณิษา อยู่รัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๕๒

เด็กชายสาธิน ญาติกระโทก
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๕๓

เด็กหญิงเนือทอง

้

เหลืองประเสริฐ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๕๔

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ เฮาประโคน
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๕๕

เด็กหญิงแพรทอง เหลืองประเสริฐ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๕๖

เด็กหญิงรจนา ดวงสี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๕๗

เด็กหญิงกิตยา ชายเชิด
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๕๘

เด็กชายคิมหันต์ จันทราช
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๕๙

เด็กชายจารุภัทร สมดังใจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๖๐

เด็กชายฉัตรดนัย หมันประโคน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๖๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยวญใจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๖๒

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ โคนประโคน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๖๓

เด็กชายทิวสน ทนงใจ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๖๔

เด็กชายธีรเทพ ประประโคน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๘๕ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๐๔๖๕

เด็กชายนรากร นันธิษา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๖๖

เด็กชายนวพล พิศาลภูรินาถ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๖๗

เด็กชายบรรพต หมันประโคน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๖๘

เด็กหญิงปนัดดา ศิริธารกุล
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๖๙

เด็กหญิงปานชีวา ชินรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๗๐

เด็กชายปรติ แปลงดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๗๑

เด็กหญิงภัทราวดี หาสา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๗๒

เด็กชายภูวเดช ใสดวง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๗๓

เด็กชายศักดิดา

์

จันทร์ประโคน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๗๔

เด็กชายศักดิสยาม

์

เอียมประโคน

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๗๕

เด็กชายสรรเพชญ เศษประโคน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๗๖

เด็กหญิงเจนจุรี ประกายแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๗๗

เด็กหญิงกิตติยา มีประโคน
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๗๘

เด็กหญิงธิติดา ทองประสาท
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๗๙

เด็กหญิงปนัดดา รำประโคน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๘๐

เด็กหญิงปรมาภรณ์ นันธิษา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๘๑

เด็กชายปณณวรรธ นวนประโคน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๘๒

เด็กชายปานวัตร โกรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๘๓

เด็กหญิงพัชริดา นันธิษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๘๔

เด็กชายภูษิต นันธิษา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๘๕

เด็กหญิงรัตนา เอียมประโคน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๘๖

เด็กหญิงวรรณษา โคนประโคน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๘๗

เด็กหญิงวรรณิษา สายดวง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๘๘

เด็กหญิงวรัญญา งานประโคน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๘๙

เด็กหญิงวิจิตรา พิมาทัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๙๐

เด็กหญิงศวิตา แก้วกล้า
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๙๑

เด็กชายศักรินทร์ คุ้มไข่นำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๙๒

เด็กชายศิริโชติ โสมะมี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๙๓

เด็กหญิงสุชานุช อินทร์เลิศ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๙๔

เด็กหญิงสุนิสา โสมะมี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๙๕

เด็กหญิงสุพิชชา นันธิษา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๙๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ นวนประโคน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๙๗

เด็กหญิงเนตรนภา มีชูยศ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๙๘

เด็กชายโปย คงศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๔๙๙

เด็กหญิงกนกอร มีประโคน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๘๖ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๐๕๐๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชองรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๐๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คังดงเค็ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๐๒

เด็กหญิงกันธิชา ดวงอุทา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๐๓

เด็กชายกิตติกวิน หมันประโคน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๐๔

เด็กหญิงกุลรัตน์ ปลอดประโคน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๐๕

เด็กหญิงจอมขวัญ นวนประโคน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๐๖

นางสาวจารุวรรณ นันธิษา
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๐๗

เด็กหญิงจินดามณี ครบอยู่
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๐๘

เด็กหญิงชนานันท์ แปนประโคน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๐๙

เด็กชายฐานันดร เข็มประโคน
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๑๐

เด็กชายณัฐพล จันประโคน
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมประโคน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๑๒

เด็กชายทรงพล จันประโคน
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๑๓

เด็กชายทรงภพ มีประโคน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๑๔

เด็กชายทิวา เมียดเตียบ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๑๕

เด็กหญิงธารา ตันสด
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เอียมประโคน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๑๗

เด็กชายธีรดนย์ ผิวสุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๑๘

เด็กชายนพรัตน์ จานรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๑๙

เด็กชายนิพนธ์ ไม้ยอดดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๒๐

เด็กหญิงประดา รัตนโสภา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๒๑

เด็กหญิงปาริฉัตร ปรากฎไทย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๒๒

เด็กหญิงปยะดา การเพียร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๒๓

เด็กชายพงษ์เทพ โตไหล
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๒๔

เด็กหญิงวนิดา ทับกลาง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๒๕

เด็กหญิงวาสนา ปานคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๒๖

เด็กชายศุภชัย มีประโคน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๒๗

เด็กชายสมเดช นาประโคน
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๒๘

เด็กหญิงสุกัญญา ประเสริฐ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๒๙

เด็กหญิงสุพรรษา มีประโคน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๓๐

เด็กชายอนันตชัย มาจิสวาลา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๓๑

เด็กหญิงอลิษา ประกายแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๓๒

เด็กหญิงอินทิรา มีประโคน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๓๓

เด็กชายเขมทัต มีประโคน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๓๔

เด็กชายเอกราช กระรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๘๗ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๓๕

เด็กหญิงเอมมิกา ลานทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๓๖

เด็กชายไกรวิชญ์ เรืองประโคน
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๓๗

เด็กชายกฤษณะ งานประโคน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๓๘

เด็กชายชลธี ทองนัด

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๓๙

เด็กชายณัชพล วอนรัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๔๐

เด็กชายณัฐนันท์ ประประโคน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๔๑

เด็กชายนพรัตน์ วงษ์ภักดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๔๒

เด็กหญิงพรพิมล เพชรประโคน
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๔๓

เด็กชายภูริช นันธิษา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๔๔

เด็กชายศักดิชัย

์

เยรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๔๕

เด็กชายศิริพงษ์ อาญาเมือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๔๖

เด็กชายสมยศ ปลอดประโคน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๔๗

เด็กชายสรวิชญ์ มีประโคน
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๔๘

เด็กชายอัครเดช มังษา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๔๙

เด็กชายปชฌานนท์ สุดจ่าชารี
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๕๐

เด็กชายวีรพงศ์ โกหนองแวง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๕๑

เด็กชายวีรภัทร สืบเพ็ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๕๒

เด็กชายสุทิวัส งานประโคน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๕๓

เด็กชายเอกชัย เอียมประโคน
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๕๔

เด็กชายธนพล มีประโคน
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๕๕
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

โกหนองแวง
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๕๖

เด็กชายปฏิพล นันธิษา
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๕๗

เด็กหญิงอาภัสรา เอียมประโคน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๕๘

เด็กหญิงณัชชานันท์ เอ็นมาก
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๕๙

เด็กหญิงธนพร ศรีสุวรรณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๖๐

เด็กหญิงหยกผกา ทินปราณี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๖๑

เด็กชายอรรจกร มนแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๖๒

เด็กหญิงเบญญาภา ทิพย์เทศ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๖๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

สุวรรณทอง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๖๔

เด็กหญิงกชกร แปนประโคน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๖๕

เด็กหญิงกานต์มณี ภูมีแกดำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๖๖

เด็กชายกิตติทัต ใจทับทิม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๖๗

เด็กหญิงจันทนิภา วิไลรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๖๘

เด็กชายณัฐภูมิ มีธุระ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ แพงเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๘๘ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๐๕๗๐

เด็กชายธีรเทพ ขะชีฟา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๗๑

เด็กชายพลพล แก้วกล้า
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๗๒

เด็กหญิงมณีนุช กริดรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๗๓

เด็กหญิงรวิภา จอมประโคน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๗๔

เด็กหญิงวรรณิดา มนแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๗๕

เด็กชายศักย์ศรณ์ สังขโห
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๗๖

เด็กหญิงสุจิตรา นวลวัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๗๗

เด็กหญิงสุชาวดี เรืองงาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๗๘

เด็กหญิงสุภัสสรา จารัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๗๙

เด็กชายสุรดิษ นันธิษา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๘๐

เด็กชายเกริกเกียรติ สงัดรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๘๑

เด็กหญิงเบญญาภา เปรียบสม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ขอสุข
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๘๓

เด็กหญิงจินดาพร เติมโภค

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๘๔

เด็กหญิงจิราพร จอมประโคน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๘๕

เด็กหญิงชวัลรัตน์ เจียวรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๘๖

เด็กหญิงชาลิสา ขาวงาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๘๗

เด็กชายทนุธรรม เกือบรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๘๘

เด็กชายธีระเดช กล้าหาญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๘๙

เด็กชายพลวัฒน์ แพงเจริญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๙๐

เด็กหญิงภาวินี ครองชืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๙๑

เด็กชายวุฒิชัย ภูขะมา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๙๒

เด็กหญิงสิรภัทร เยาว์พิพัฒน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๙๓

เด็กชายสุรวุฒิ การรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๙๔

เด็กชายอดิเทพ จันลาภา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๙๕

เด็กชายอนุชิต เกือบรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๙๖

เด็กหญิงอมราพร ทุเรศรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๙๗

เด็กหญิงอริสรา ขาวงาม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๙๘

เด็กหญิงชนิกานต์ เปรียบสม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๕๙๙

เด็กหญิงชนิกานต์ เพชรเลิศ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๐๐

เด็กชายณัฐกานต์ มีธุระ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ โสเคน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๐๒

เด็กหญิงทิพวรรณ ประเสริฐศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๐๓

เด็กหญิงทิพวรรณ โสเพียร
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๐๔

เด็กชายธวัชชัย ดวงศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๘๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๐๕

เด็กหญิงนรีกานต์ กุดรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๐๖

เด็กชายนฤเบศร์ กาดรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๐๗

เด็กหญิงนิพาดา อบอารีย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๐๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ เจริญรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๐๙

เด็กหญิงปาริชาติ ทองมี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๑๐

เด็กหญิงภัทราวดี เกือกรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๑๑

เด็กชายราเมศ หลอดทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๑๒

เด็กชายวริศ พะประโคน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๑๓

เด็กชายวัชรพล เอียมประโคน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๑๔

เด็กชายวันปติ ดวงทินกร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๑๕

เด็กชายวาคิน มุ่งมี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๑๖

เด็กหญิงวิมลศิริ บุญประจักษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๑๗

เด็กชายวีระ นิยมเหมาะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๑๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ รอบแคว้น
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๑๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ เขียวเพชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๒๐

เด็กชายอนุศักดิ

์

โสพิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นามสุทโธ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๒๒

เด็กชายอันวัตร มนต์แก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๒๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

รักษาศิลป
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๒๔

เด็กชายจตุพร กิรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๒๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

ศรีทรง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๒๖

เด็กหญิงจิราพรรณ กมลรัมย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๒๗

เด็กชายตนุภัทร บุไทสงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๒๘

เด็กหญิงทัตสรวง นันธิษา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๒๙

เด็กชายพิสิษฐ์ ทุเรศรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๓๐

เด็กชายภาณุเดช หลอดทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๓๑

เด็กชายศรายุธ จรอนรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๓๒

เด็กชายจีระเดช ครองชืน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๓๓

เด็กชายกรินทร์ บุญมา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๓๔

เด็กหญิงสวรินทร์ จิตตา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๓๕

เด็กชายคมชาญ ได้ทุกทาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๓๖

เด็กหญิงจงศิริ จงรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๓๗

เด็กหญิงจันทกานต์ คงดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๓๘

เด็กหญิงจารวี เสริมสี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๓๙

เด็กหญิงจิราพร หฤทัยถาวร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๙๐ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๔๐

เด็กหญิงชนาภา จะแรมรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๔๑

เด็กหญิงชลธิชา สายราม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๔๒

เด็กหญิงชลาทิพย์ ศิลาไลย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๔๓

เด็กหญิงถุงเงิน แก้วปลัง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๔๔

เด็กหญิงธัญจิรา ยาประโคน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๔๕

เด็กชายนัทธพงศ์ ทรงแสงจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๔๖

เด็กหญิงนันทิชา พรหมทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๔๗

เด็กหญิงนิภาพร สุขชะรา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๔๘

เด็กชายพงศ์นภัทร เอ็นมาก
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๔๙

เด็กหญิงพรรณอร สะหุนันท์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๕๐

เด็กชายพิรพัฒน์ เรียมทา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๕๑

เด็กชายภาณุพงศ์ ยุงประโคน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๕๒

เด็กชายมนพัทธ์ ธูปเอียม

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๕๓

เด็กหญิงมิงกมล

่

ประจันบาน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๕๔

เด็กหญิงวลิวรรณ เจริญรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๕๕

เด็กชายวิศวะ หวังคะพันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๕๖

เด็กหญิงศศิภา สายวัน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๕๗

เด็กหญิงศศิรา เสาธงทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๕๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาญจนรุ่ง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๕๙

เด็กหญิงสุพรรณษา บุญสวัสดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๖๐

เด็กหญิงอภิญญา สมพรสิริ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๖๑

เด็กหญิงอลิษา ราชประโคน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๖๒

เด็กชายอิทธิกร จริงประโคน
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๖๓

เด็กชายเจษฎา บุญงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๖๔

เด็กหญิงเบญญาภา นันทะญาติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๖๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา สืบสวน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๖๖

เด็กชายไกรวิชญ์ กิรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๖๗

เด็กชายกมลเทพ สินลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๖๘

เด็กหญิงกรกมล วิมลใส
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๖๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร เสริมชือ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๗๐

เด็กชายกิตติพงศ์ หฤทัยถาวร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๗๑

เด็กชายกิตติพงษ์ สุดมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๗๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ ยงยิงพูล

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๗๓

เด็กชายจารุเดช เหมาะเปนดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๗๔

เด็กหญิงจิรวรรณ โสภิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๙๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๗๕

เด็กชายจีรภัทร ปยะมาตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๗๖

เด็กหญิงชลธิชา ชาติประโคน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๗๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เอ็นมาก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๗๘

เด็กชายทัตพงศ์ จอมประโคน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๗๙

เด็กชายนพรัตน์ เปรืองวิชา

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๘๐

เด็กหญิงนิยุตา คำแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๘๑

เด็กชายพัทธพล สุขประโคน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๘๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ลดประโคน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๘๓

เด็กหญิงมัณฑนา ใจกล้า
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๘๔

เด็กหญิงวาสนา ชัยวันสุด
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๘๕

เด็กหญิงศศิธร ลายสนธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๘๖

นางสาวศศิวิมล หงษ์อนันต์
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๘๗

เด็กชายศิวกร หฤทัยถาวร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๘๘

เด็กหญิงสุชัญญา เพประโคน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๘๙

เด็กหญิงสุธารินี ศิลาไลย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๙๐

เด็กหญิงกันยารัตน์ ภาคคำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๙๑

เด็กชายธนัท เปรืองวิชา

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๙๒

เด็กชายวีรภัทร สมนึกตน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๙๓

เด็กหญิงชลธิชา เทียมจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๙๔

เด็กหญิงณัฐฑิตา ทับปน
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๙๕

เด็กหญิงดาริณี แลดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ได้ทุกทาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๙๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

แอกประโคน
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๙๘

เด็กหญิงนำอ้อย สุระศร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๖๙๙

เด็กหญิงรุ่งนภา สุวินชัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๐๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุระศร
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๐๑

เด็กหญิงสุภัสสรา สายด้วง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๐๒

เด็กหญิงอริยา ศิลาไลย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๐๓

เด็กหญิงอารยา สีโนรัด

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๐๔

เด็กหญิงชมพูนุช แก้วประโคน
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๐๕

เด็กหญิงชาณิกา ไม่รอดดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๐๖

เด็กหญิงดารินทร์ สายเหล็ก
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๐๗

เด็กหญิงประวีณา ศิลาไลย
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๐๘

เด็กหญิงสุภัสสรา กามาด
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๐๙

เด็กชายคุณากร แกประโคน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๙๒ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๑๐

เด็กหญิงจารุวรรณ นามจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๑๑

เด็กหญิงธัญชนก นองประโคน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๑๒

เด็กหญิงปาริฉัตร บุญฤทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๑๓

เด็กชายพัชรพล สนิทประโคน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๑๔

เด็กหญิงรุ่งอภิรุณ สกุลดิสัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๑๕

เด็กชายเกียรติกำธร ลมประโคน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๑๖

เด็กหญิงเมธชนุตม์ สียำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๑๗

เด็กหญิงกชกร ชรินรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๑๘

เด็กชายชยากร สุตา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๑๙

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ ทิงสุข
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๒๐

เด็กชายธนากร เชือมาก

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๒๑

เด็กชายปกรณ์ สุขประโคน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๒๒

เด็กชายภูวดล สกุลเดียว
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๒๓

เด็กหญิงยวิษฐา นึงประโคน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๒๔

เด็กหญิงวารุณี นรภาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๒๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร ชืนประโคน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๒๖

เด็กชายจุลจักร คำประโคน
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๒๗

เด็กชายถิรวัฒน์ บุญปญญา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๒๘

เด็กชายนัฐวุฒิ บุญเย็น

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๒๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พุแค
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๓๐

เด็กหญิงวรรณวิศา เรืองประโคน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๓๑

เด็กหญิงสรญา บุตรศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๓๒

เด็กชายสิทธิพล ไชยเพ็งจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๓๓

เด็กหญิงสุธาสินี พวงเพชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๓๔

เด็กชายหัสดินทร์ ทรงวาจา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๓๕

เด็กหญิงอรัญญา แววศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๓๖

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ยานนท์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๓๗

เด็กชายเอกราช บูรณะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะแบก วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๓๘

เด็กหญิงกัญญาภัค แปนประโคน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๓๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จัตกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๔๐

เด็กชายกิติภูมิ วาประโคน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๔๑

เด็กชายคณาธิป แปนประโคน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๔๒

เด็กชายชนสรณ์ แอกประโคน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๔๓

เด็กชายชยากร แลดี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๔๔

เด็กชายณัฏฐพล สายกลิน

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๙๓ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๔๕

เด็กชายธนภัทร ดวงจิต
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๔๖

เด็กหญิงธนัชชา เพชรเอียม

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๔๗

เด็กชายธราเทพ ล้อมนาค
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๔๘

เด็กหญิงปณัฐฑิตา สวายประโคน
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๔๙

เด็กหญิงปญฐิตา วาประโคน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๕๐

เด็กหญิงปยะภัทร จอมประโคน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๕๑

เด็กชายพศิน สุริเย
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๕๒

เด็กหญิงพัฒนา คัดชิมา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๕๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เรียกประโคน
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๕๔

เด็กชายภาณุภัทร เข็มประโคน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๕๕

เด็กหญิงมนัญชยา แบะสกุล
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๕๖

เด็กชายราชพฤกษ์ โสมะมี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๕๗

เด็กชายศิรวัฒน์ แท่นแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๕๘

เด็กชายศิลา สาละ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๕๙

เด็กหญิงศิวพร ปลอดประโคน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๖๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ ยุงประโคน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๖๑

เด็กชายสุวรรณภูมิ สมนึกตน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๖๒

เด็กชายอดิเทพ ฉลูศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๖๓

เด็กหญิงอนัญพร ลายสนธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๖๔

เด็กหญิงอภิรตา กุดวงค์แก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๖๕

เด็กชายอรุษ อาญาเมือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๖๖

เด็กหญิงอัญชลี จันทร์สิงห์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๖๗

เด็กชายอัสนี เงินพัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๖๘

เด็กหญิงกัณฐิกา คัดชิมา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๖๙

เด็กหญิงกุลนันท์ กินนะรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๗๐

เด็กชายคุณากร บุญสวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๗๑

เด็กชายจิตติพัฒน์ คิดถูก
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๗๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ แปนประโคน
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๗๓

เด็กชายณภัทร พิมาน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๗๔

เด็กชายณรงค์เกียรติ บุญปญญา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๗๕

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ดังประสงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๗๖

เด็กหญิงณัฐชา สมนึกตน
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๗๗

เด็กชายณัฐภูมิ คุมสุข
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๗๘

เด็กหญิงณัฐมน ล่างพลงาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เสาะพบดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  
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บร ๔๔๕๙/๒๐๗๘๐

เด็กชายธนิน สุขยืนยงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๘๑

เด็กหญิงนภัสสร สายยศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๘๒

เด็กชายพงศ์พัทธิ

์

แอกประโคน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๘๓

เด็กหญิงพนิดา บุญเลิศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๘๔

เด็กชายพสิน ผิวทน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๘๕

เด็กชายพัฒนพงษ์ ทรงนวล
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๘๖

เด็กชายภานุวัฒน์ เครือเนียม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๘๗

เด็กหญิงภาริตา โหมฮึก
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๘๘

เด็กหญิงภาศิตา ชืนประโคน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๘๙

เด็กชายภูมินันท์ ยงทวี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๙๐

เด็กชายภูเบศ อนุ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๙๑

เด็กชายมานพ จองใจหลวง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๙๒

เด็กชายศักรินทร์ จันทร์สิงห์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๙๓

เด็กหญิงสุพรรษา สังสันต์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๙๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ไกรรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๙๕

เด็กชายอธิวัฒน์ ต่วนกระโทก
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๙๖

เด็กหญิงอรปรียา สันประโคน
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๙๗

เด็กหญิงเขมจิรา ผดุงแดน
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๙๘

เด็กหญิงเขมิกา เก็ดรัมย์
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๗๙๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ เสาะพบดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๐๐

เด็กหญิงเปรมรัตนา การรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๐๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สายกลิน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๐๒

เด็กหญิงเอลิกา เสาะหายิง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๐๓

เด็กหญิงแพรวา หาญนึก
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๐๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สายกลิน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๐๕

เด็กชายคฑาวุธ ประประโคน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๐๖

เด็กหญิงชุติมา ทนเหมาะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๐๗

เด็กหญิงญาณิศา สิทธิสังข์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๐๘

เด็กชายณัฐกร นิพรรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๐๙

เด็กชายทินภัทร นวนประโคน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๑๐

เด็กชายธนภัทร กองรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๑๑

เด็กชายธีรภัทร รัตนะดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๑๒

เด็กชายนรา แก้วหนัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๑๓

เด็กชายนราวิชญ์ จันทร์สิงห์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๑๔

เด็กชายนันทพงศ์ สิทธิสังข์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๙๕ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๐๘๑๕

เด็กชายปฏิภาณ วิลัยปาน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๑๖

เด็กหญิงปนัดดา เงางาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๑๗

เด็กหญิงปภัสรา พลคาม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๑๘

เด็กหญิงปญญาพร ชูโพธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๑๙

เด็กชายปยวัฒน์ หลอมนาค
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๒๐

เด็กหญิงมัลลิกา เสาะหายิง

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๒๑

เด็กชายมาธวี ดวงจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๒๒

เด็กชายยสินทร เสาะหายิง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๒๓

เด็กชายวรปรัชญ์ โตดประโคน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๒๔

เด็กหญิงวรัญญา บัวศร
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๒๕

เด็กหญิงวริษฐา จวงจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๒๖

เด็กชายวุฒิพงศ์ ยาประโคน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๒๗

เด็กชายวุฒิภัทร เผ่าพันธุ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๒๘

เด็กหญิงศิริภา เรียกประโคน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๒๙

เด็กชายศุปกร พรหมสวัสดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๓๐

เด็กชายสรวิชญ์ พบสูงเนิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๓๑

เด็กหญิงญาณิสา พูนลัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ กอนรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๓๓

เด็กหญิงนันทกานต์ ปลอดประโคน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๓๔

เด็กชายนิตินันท์ อุปนันท์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๓๕

เด็กหญิงนำทิพย์ เรียกประโคน
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๓๖

เด็กหญิงปยนันท์ ชนะประโคน
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๓๗

เด็กหญิงพรไพลิน นิสสาวรรณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๓๘

เด็กหญิงพัชราภา รัตนพิมาตย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๓๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา กองทรัพย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๔๐

เด็กหญิงวรรณพร พระพรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๔๑

เด็กชายสิทธิกร แข็งขันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๔๒

เด็กหญิงเสาวภา ปรังประโคน
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๔๓

เด็กหญิงกชวรรณ จอมประโคน
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๔๔

เด็กหญิงจีรนันท์ สายวัน
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๔๕

เด็กหญิงณัฐณิชา แคะอู๋
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๔๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปุยะติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๔๗

เด็กหญิงนำฝน เทียนพันธุ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๔๘

เด็กหญิงปทิตตา จันทร์สิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๔๙

เด็กชายวีระภัทร วนมา
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๙๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๕๐

เด็กชายสรวิช ยาปน
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๕๑

เด็กหญิงสิริวิมล สมสวย
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๕๒

เด็กชายอเนชา บุญสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๕๓

เด็กหญิงณัฐณิชา สมสวย
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ วงษ์แก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๕๕

เด็กชายกฤษฒิภัทร สุขใหญ่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๕๖

เด็กหญิงขวัญข้าว ชืนชม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๕๗

เด็กชายคงสิทธิ

์

อ่อนเลิศ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๕๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชัยบุญ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๕๙

เด็กชายชยพล เสาสูง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๖๐

เด็กชายฐานพัฒน์ หวังทางมี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๖๑

เด็กชายณภัทร ตันติวิภาส
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๖๒

เด็กหญิงณภัทร เพิมพูน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๖๓

เด็กชายทศพร ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๖๔

เด็กหญิงนวินดา อาจเก่ง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๖๕

เด็กชายปติภัทร ศรีราม
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๖๖

เด็กหญิงพัทธนันท์ สมบูรณ์การ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๖๗

เด็กชายพาทิศ นกพรม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๖๘

เด็กชายรวิภาส ได้ทุกทาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๖๙

เด็กชายฤทธิชัย วงศ์ชนุก
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๗๐

เด็กชายวันชัย สนสร้อย
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๗๑

เด็กชายวิริยะ การัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๗๒

เด็กชายสมปอง พร้อมพูน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๗๓

เด็กหญิงสาวิตรี ได้ทุกทาง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๗๔

เด็กหญิงสุดธิดา บุญสวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๗๕

เด็กหญิงสุพรรณวดี ประกายแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๗๖

เด็กชายอธิวัฒน์ ไม้หอม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๗๗

เด็กชายเชิดศักดิ

์

สุรินทราบูรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๗๘

เด็กชายเดวิด สมิธ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๗๙

เด็กชายโกศัลย์ ประกายแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๘๐

เด็กหญิงกนิษฐา ล้อมนาค
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๘๑

เด็กหญิงกันย์สุดา ฤทธิรัมย์

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๘๒

เด็กหญิงจรรยพร สายเล็ก
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๘๓

เด็กหญิงชนิสรา ได้ทุกทาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๘๔

เด็กหญิงณปภา เพิมพูน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๙๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๘๕

เด็กหญิงทิพานัน เกิดประโคน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๘๖

เด็กชายธณพีร์ จีนประโคน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๘๗

เด็กชายธนากร ชัยบุญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๘๘

เด็กชายธวัฒชัย อาจเก่ง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประคอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๙๐

เด็กชายธีรภัทร เสาะหาได้
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๙๑

นายนนท์กานต์ สีดำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๙๒

เด็กชายนราธิป ชุมสาลี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๙๓

เด็กหญิงนิชนันท์ แปลงดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๙๔

เด็กชายปาณชัย หวังให้สุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๙๕

เด็กหญิงพรหมพร นกพรหม
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๙๖

เด็กหญิงพาณิภัค ฉัดทัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๙๗

เด็กชายมกรา ไก่แก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๙๘

เด็กชายลีโอ คงทันดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๘๙๙

เด็กชายวัชรพล ประเสริฐศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๐๐

เด็กหญิงศุภานิช โยธาประโคน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๐๑

เด็กหญิงสุณิชา สุขใหญ่
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๐๒

เด็กหญิงสุภาพันธ์ ตันติวิภาส
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๐๓

เด็กชายอัมรินทร์ เสาะหาได้
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๐๔

เด็กชายเอกรัตน์ โสนาคา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๐๕

เด็กหญิงเอมมิกา ฟาวาเจอร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๐๖

เด็กหญิงกมลวรรณ กอรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๐๗

เด็กหญิงกรกนก ลึกดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๐๘

เด็กชายกิตติภพ สุขใหญ่
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๐๙

เด็กหญิงจันทกานติ

์

สังสันต์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๑๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา หวังให้สุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๑๑

เด็กหญิงชฎาพร ชูชี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๑๒

เด็กชายชนภัทร สายดวง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๑๓

เด็กชายชัชพงษ์ ทนงตน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๑๔

เด็กหญิงณัฐฐิกานต์ ไชยมี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นกพรหม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๑๖

เด็กหญิงณิศวรา เสาสูง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๑๗

เด็กชายทินภัทร ศรีราม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๑๘

เด็กชายธนิกกุล วงศ์กนก
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๑๙

เด็กชายนัฐวุฒิ ไชยมี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๙๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๒๐

เด็กหญิงนิธินันท์ กุงพาลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๒๑

เด็กหญิงนิรชา สนสร้อย
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๒๒

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ออนมาก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๒๓

เด็กหญิงปาริชาติ กางรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๒๔

เด็กชายพงษ์ศนุ กะรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๒๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ สุรินทราบูรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๒๖

เด็กหญิงมนต์นภา วงศ์ชนุก
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๒๗

เด็กหญิงมุชาดา อาญาเมือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๒๘

เด็กชายรวิสุต ชวายวัง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๒๙

เด็กชายรัฐภูมิ ปุริสังข์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๓๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

อ่อนตา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๓๑

เด็กชายศุภเสกข์ สุดเสียงสังข์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๓๒

เด็กชายสรวิศ บุญจำปา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๓๓

เด็กชายอนุสรณ์ เนียมเพชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๓๔

เด็กหญิงอรอุมา คงทันดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๓๕

เด็กหญิงอรุณี แซ่จู
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๓๖

เด็กชายอัครชัย ดีหา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๓๗

เด็กหญิงเจนจิรา ประกายแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๓๘

เด็กหญิงจิดาภา ลมพิมาย
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๓๙

เด็กหญิงชาลิสา พิมพ์ดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๔๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๔๑

เด็กหญิงชุติมา สุดเสียงสังข์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๔๒

เด็กหญิงณัฐชา เจริญทัศน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทนงดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๔๔

เด็กหญิงทรรศยา ขัดชมา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๔๕

เด็กหญิงทิพยรัตน์ พรมผัด

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์กนก
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๔๗

เด็กชายธีรวงศ์ สุดเสียงสังข์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๔๘

เด็กหญิงปณิดา ศรีสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๔๙

เด็กหญิงปาริชาต ฉัดทัน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๕๐

เด็กหญิงพัชรมัย ลึกดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๕๑

เด็กหญิงพัชวรรณ สาระเขต
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๕๒

เด็กหญิงภัทราวดี ได้ทุกทาง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๕๓

เด็กหญิงภิรานันทร์ ประกายแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๕๔

เด็กหญิงยุวดา ได้ทุกทาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๙๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๕๕

เด็กชายยำรุ่ง มาตย์สุรี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๕๖

เด็กชายวีระพร บุญแปลง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๕๗

เด็กชายศรายุทธ เสาสูง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๕๘

เด็กหญิงศุภานัน ลอกประโคน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๕๙

เด็กชายสัณหวัช เกษมบุญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๖๐

เด็กชายอาชา การัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๖๑

เด็กชายเควิน

แอนโจโล่ อาร์ดิสซอนเน่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๖๒

เด็กหญิงเนตรนภา แปลงดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๖๓

เด็กชายกฤตเพชร กะมลรัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๖๔

เด็กชายจิรายุด เล็งนางรอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๖๕

เด็กหญิงชลกานต์ สายดวง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๖๖

เด็กชายณัฐพล แนบทองดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๖๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ฤทธิรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๖๘

เด็กหญิงณิชา ชวายวัง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๖๙

เด็กชายทศพล ชัยบุญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๗๐

เด็กชายธนาเทพ โสประโคน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๗๑

เด็กหญิงนงนารถ ทองเกลียง

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๗๒

เด็กหญิงนงนุช ทองเกลียง

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๗๓

เด็กหญิงนาลินี กะรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๗๔

เด็กชายปยชาติ วงศ์กนก
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๗๕

เด็กหญิงพรปวีณ์ มุยปอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๗๖

เด็กหญิงพัชราภา ได้ทุกทาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๗๗

เด็กหญิงรินดา ฮาเมอร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๗๘

เด็กชายวีรยุทธ กระจายแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๗๙

เด็กหญิงศิรดา ดวงกระจาย
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๘๐

เด็กชายสุพพัต ใจงาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๘๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ได้ทุกทาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๘๒

เด็กชายสุรสรณ์ ชูชี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๘๓

เด็กหญิงสโรชา ปลืมธุระ

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๘๔

เด็กชายอัมรินทร์ โสประโคน
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๘๕

เด็กหญิงเกศินี เพกประโคน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๘๖

เด็กชายธนัชชัย กางรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๘๗

เด็กหญิงพรวลัย ฉัดทัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๘๘

เด็กชายพีรพล คงทันดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๘๙

เด็กชายสิทธิเดช สุดเสียงสังข์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๐๐ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๙๐

นางสาวสุดา ขยันดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๙๑

เด็กชายอนุวัฒน์ อินพิทัก
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๙๒

นางสาวอวัสดา โสประโคน

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๙๓

เด็กชายเดชาวัต จันทร์ครบ
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๙๔

นายวีรยุทธ อยู่เย็น
๒๐/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๙๕

นางสุกัญญา ประคอง
๔/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๙๖

เด็กหญิงกิตติยา อภัยจิตต
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๙๗

เด็กหญิงชนาภา จัตุกูล
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๙๘

เด็กชายชวัลวิทย์ พุทธิชาติ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๐๙๙๙

เด็กหญิงฐิตา กึงกลาง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๐๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ลาสูงเนิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๐๑

เด็กหญิงตรีกาญจน์ จัตุเชือ

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๐๒

เด็กชายธนาพัฒน์ นาราช
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๐๓

เด็กชายธีรภัทร คุณวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๐๔

เด็กชายนครินทร์ ศรีแสน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๐๕

เด็กหญิงนภัสศร เพ็ชร์สุก
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๐๖

เด็กชายนิวัฒน์ แสนโยธา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๐๗

เด็กชายปภังกร เครือบคนโท

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๐๘

เด็กหญิงประภาฎา ทานกระโทก
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๐๙

เด็กหญิงประภาสินี อิรุมรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๑๐

เด็กหญิงพลอย แก้วยงกฎ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๑๑

เด็กชายพีรภัทร บานกลีบ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๑๒

เด็กหญิงฟาใส สันกระโทก
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๑๓

เด็กหญิงมัณฑนา บุญประโคน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๑๔

เด็กหญิงรัตนาพร
เลิศฤทธิรัตนาพล

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๑๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แปนอาทิตย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๑๖

เด็กชายสิทธิพร นิลพันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๑๗

เด็กชายสุริยะ สังข์กูล
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๑๘

เด็กหญิงอริสา สาระโวหาร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๑๙

เด็กชายอัครชัย ทารักษ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๒๐

เด็กหญิงเนตรนภา พรมพิทักษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๒๑

เด็กหญิงแพรวา โสโส
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๒๒

เด็กชายกฤษาดา ศรีสุนทร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เอียมอยู่แท้

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๒๔

เด็กหญิงชลธิชา นาราช
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๐๑ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๑๐๒๕

เด็กชายชาญณรงต์
เลิศฤทธิรัตน์นาพล

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๒๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ นุชสาย
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ สังข์กูล
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๒๘

เด็กชายนรวิชญ์ พุ่มพวง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๒๙

เด็กชายนิคม เหล่าผง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๓๐

เด็กหญิงนุจรี นาราช
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๓๑

เด็กชายนำเพชร พุ่มพวง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๓๒

เด็กหญิงปวริศรา จิตต์ใจธรรม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๓๓

เด็กหญิงปาริชาติ กึงกลาง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๓๔

เด็กหญิงปุณยาพร โยธา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๓๕

เด็กชายวิริยะ ดมอ๊อด
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๓๖

เด็กชายสรายุทธ สุมาลี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๓๗

เด็กชายอภิศักดิ

์

แก้วยงกฎ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๓๘

เด็กชายอัครเทพ คุณวงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๓๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ต้นสียา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๔๐

เด็กหญิงกนิษฐา วันเสียน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๔๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พยุงเจริญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๔๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อุ้มนางรอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๔๓

เด็กหญิงขวัญทิวา แก้วยงกฎ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๔๔

เด็กหญิงจตุรพร เรืองศรีชาติ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๔๕

เด็กหญิงจิรนันท์ กึงกลาง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๔๖

เด็กชายณรงค์วรรณ บุญแสน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๔๗

เด็กหญิงณัชชา โตดตามี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๔๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มากมี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๔๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ทรงบรรพต
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๕๐

เด็กหญิงณัฐนรี มาลาทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๕๑

เด็กชายณัฐพล แซ่จัน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๕๒

เด็กหญิงดวงพร มวลทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๕๓

เด็กชายธนโชติ แพงทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๕๔

เด็กชายธีรภัทร สุขะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๕๕

เด็กหญิงนฤมล บุรินรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๕๖

เด็กหญิงนัฐริกา เครือบคนโท
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๕๗

เด็กชายบดินทร์ ทานกระโทก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๕๘

เด็กหญิงบัญจรัตน์ คงนันทะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๕๙

เด็กหญิงปารวี คงพลปาน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๐๒ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๖๐

เด็กหญิงปาริฉัตร คำขวา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๖๑

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ธีรสุวรรณ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๖๒

เด็กหญิงพรรษชล สุภวัฒนากร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๖๓

เด็กชายพัชรพล ปยาโยค
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๖๔

เด็กหญิงพัชรียา นาราช
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๖๕

เด็กหญิงพิมผกา ชืนชม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๖๖

เด็กชายพีรณัฐ พุ่มพวง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๖๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีผดุง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๖๘

เด็กชายภาสวิชญ์ แก้วยงกฎ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๖๙

เด็กหญิงมุฑิตา จะมีสุข
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๗๐

เด็กหญิงรัชยา รักเสนาะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๗๑

เด็กชายรุ่งเกียรติ อยู่สาโก
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๗๒

เด็กชายสุรวุธ พุ่มพวง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๗๓

เด็กชายอนุชา แก้วยงกฎ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๗๔

เด็กชายอิศรา พณิชผาติวิทย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๗๕

เด็กหญิงเมษา คุณวงค์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๗๖

เด็กหญิงกชกร จงเกษี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๗๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจทน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๗๘

เด็กชายชนาธิป โงนชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๗๙

เด็กชายณัฐนนท์ มาตขาว
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๘๐

เด็กชายณัฐพงษ์ พยุงเจริญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญประโคน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วยงกฎ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๘๓

เด็กหญิงนงนภัส คุณวงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๘๔

เด็กหญิงปนัดดา สังวาลย์จันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๘๕

เด็กชายปาลวัทร เครือบคนโท
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พูนประโคน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๘๗

เด็กชายสุรวุฒิ ศรีผดุง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๘๘

เด็กหญิงอรวรา สูงขุนทศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๘๙

เด็กหญิงอัญชลิกา แก้วประโคน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๙๐

เด็กหญิงอารยา คุณวงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๙๑

เด็กชายปฏิพล มังมี

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๙๒

เด็กหญิงภิรัญญา ปานกลาง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๙๓

เด็กหญิงสุนิสา แก้วยงกฎ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๙๔

เด็กหญิงเหมือนฝน อุทิศรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๐๓ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๑๐๙๕ เด็กชายเกียรติภูมิมินทร์

ชาวสวน
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๙๖

เด็กชายณัฐพล อยู่สาโก
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๙๗

เด็กหญิงนภัสสร พุ่มพวง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๙๘

เด็กชายรังสิมันตุ์ โนนพิมาย
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๐๙๙

เด็กหญิงลดาวัลย์ คนตรง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๐๐

เด็กชายสุภัทรชัย อยู่สาโก
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๐๑

เด็กหญิงอทิตยา ผ่องขำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๐๒

เด็กชายอนุสิกข์ บำรุงชีพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๐๓

เด็กหญิงรัตติยา อยู่สาโก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๐๔

เด็กหญิงสิริ วงษกำจาย
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๐๕

เด็กชายอรรถพล สอดทรัพย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๐๖

เด็กหญิงเสาวนีย์ แผนสันเทียะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๐๗

เด็กหญิงแพรวรุ่ง ตรีกูล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๐๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ มูลคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๐๙

เด็กหญิงจิราพัชร อรรคศรีวร
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๑๐

เด็กหญิงชญาณุตย์ ดวงหอม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๑๑

เด็กชายชัชวาลย์ เกตุผักแว่น
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๑๒

เด็กชายชานน โตดตามี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๑๓

เด็กหญิงทิพกฤตา วารินกุฏ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๑๔

เด็กหญิงธาวินี สุขใหม่
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๑๕

เด็กหญิงนภาพร สิงเสียว

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๑๖

เด็กหญิงปนัดดา ดำละกอ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๑๗

เด็กหญิงพัชราพร มงคลยุทธ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๑๘

เด็กหญิงพัชรี อุสารัมย์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๑๙

เด็กหญิงภานุมาศ แมลงผึง

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๒๐

เด็กชายภูริช นาราช
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๒๑

เด็กชายยศกร เจริญศรีวงศ์กุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๒๒

เด็กหญิงวรรณษา เดชวารี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๒๓

เด็กหญิงสมปอง ธิกา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๒๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชวนงูเหลือม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๒๕

เด็กหญิงจิราพร หาญประโคน
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๒๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ งามศิลป
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๒๗

เด็กหญิงสุกานดา พูลนาผล
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๒๘

เด็กชายอภิรักษ์ อภัยจิต
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๒๙

เด็กหญิงจราวดี อุทิศรัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๐๔ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๓๐

เด็กหญิงชนิการ์ ไกรหอม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๓๑

เด็กหญิงตาดสวรรณ์ หงษารัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๓๒

เด็กชายธนพล ผลเกิด
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๓๓

เด็กชายธนายุต เดชวารี

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๓๔

เด็กหญิงนฤมล อุตลวิเชียร
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๓๕

เด็กชายปารเมศ พยายาม
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๓๖

เด็กหญิงภัทราพร บุญยิง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๓๗

เด็กชายภาณุพงศ์ อภัยจิตต์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๓๘

เด็กหญิงวิชิตา หมันยืน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๓๙

เด็กชายวิษณุพงศ์ ทรัพย์เอนก
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๔๐

เด็กหญิงศริดา สำรวจวงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๔๑

เด็กหญิงศิรินารถ จันทร์ใส

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๔๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ อินอ้อย

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๔๓

เด็กหญิงสุภาวดี พุ่มพวง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๔๔

เด็กหญิงสุริยาพร นาคพินิจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๔๕

เด็กหญิงสุวีณา ชืนชม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๔๖

เด็กชายเกรียงไกร พิลาตัน
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๔๗

เด็กหญิงเบญจพร ฉกรรจ์ศิลป
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๔๘

เด็กชายเมธาวัฒน์ นิพรรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๔๙

นายขจรเกียรติ รัศมีเดือน
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๕๐

เด็กชายจรรยวรรธ สุภาพ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๕๑
นางสาวจันทราลักษณ์

หงษารัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๕๒

นายจีรวัฒน์ ชันศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๕๓

เด็กหญิงจุลเกศ สุวรรณธิการ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๕๔

นายฉัตรปพน กองคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๕๕

เด็กหญิงชยุดา ขาวงาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๕๖

เด็กหญิงชลธิชา สุฤทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๕๗

นายณัฐพงษ์ อุ่มพิมาย
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๕๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วกาล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๕๙

นายธีรพล ศรีตระโจม
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๖๐

นายธีรศักดิ

์

สุขบำรุง
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๖๑

นายพงศ์พัทธ์ คลายทุกข์
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๖๒

นายภาณุวัฒน์ พวงแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๖๓

นายภูฤทธิ

์

สำอางค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๖๔

นางสาวยลรดา มีนันท์
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๐๕ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๖๕

นายวันมงคล จันทร์ผกา
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๖๖

เด็กหญิงวาสนา คชราช
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๖๗

นายสถาพร โล่ห์ทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๖๘

เด็กชายสุวัฒน์ คำควร
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๖๙

นายเคนตะ เจริญศิลป
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๗๐

เด็กชายโชติพงศ์ แก้วยงกฎ
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๗๑

นางสาวพิมพ์ลดา จันทะคาด
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๗๒

นางสาวศิริญาภรณ์ นครวงศ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๗๓

นายศุภณัฐ มะริดรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๗๔

นายกีรติ อภัยจิตต์
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๗๕

นางสาวจันทร์จิรา แปลงไลย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๗๖

นางสาวจุฑามาศ ศรีวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๗๗

นายชยกฤษฎิ

์

อยู่รอบเรียง
๑๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๗๘

นายชวรัตน์ พุ่มพวง
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๗๙

นายนครินทร์ ผ่องขำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๘๐

นางสาวนำทิพย์ กล่อมเลิก
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๘๑

นายวัชรเกียรติ นิลพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๘๒

นายสิทธิพันธ์ นิชาชาติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๘๓

นางสาวสุวจนี ยังโนนตาด
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๘๔

นายอนุกูล แสนทวีสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๘๕

นายเขษมศักดิ

์

ธรรมวัฒน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๘๖

นางสาวจุฑารัตน์ เต้นภูษา
๒๒/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๘๗

นางสาวชลธิชา ช่อทับทิม
๑๒/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๘๘

นางสาวบุตรสนี จันผกา
๒๔/๐๒/๒๕๓๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๘๙

นางสาวพิชามญชุ์ อำแพร
๒๔/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๙๐

นางสาวจามรี สมานชาติ
๐๔/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๙๑

นางสาวทัศนีย์ แก้วยงกฏ
๐๕/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๙๒

นางประภาพร ไชยมงคล
๑๒/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๙๓

นางพิมานมาศ มัจฉาชาญ
๒๒/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๙๔

นางสาววิจิตร ใสแจ่ม
๒๔/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๙๕

นางสาวสุวรรณา บุตรสุด
๒๖/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๙๖

นางอนงค์ สุวรรณรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๙๗

นางสาวอรุณรัตน์ จรุงกันฑ์
๑๙/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๙๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ พลพงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๑๙๙

เด็กชายกฤษดา ดีราชรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๐๖ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๐๐

เด็กชายณภัทร เก็บรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๐๑

เด็กชายทรรศนันท์ ภูชุม
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๐๒

เด็กชายนรรัตน์ ทองโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๐๓

เด็กหญิงนิภาดา ดวงศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๐๔

เด็กชายปริญญา ชะฎารัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๐๕

เด็กชายมิติ ปดสำราญ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๐๖

เด็กหญิงวิชยา พันธ์ชา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๐๗

เด็กหญิงอารญา กูลเกาะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๐๘

เด็กหญิงอาริษา กูลเกาะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๐๙

เด็กหญิงกรรนิกา เรืองวัฒน์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๑๐

เด็กชายจักรินทร์ บึงไกร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๑๑

เด็กชายจิรายุ มูระคา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๑๒

เด็กชายดนัย พรหมภักดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๑๓

เด็กชายภูเบศร์ ชิดรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๑๔

เด็กชายรัฐภูมิ ทินรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๑๕

เด็กชายศรัณยู วิฑูรย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๑๖

เด็กหญิงศศิประภา บุญล้อม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๑๗

เด็กชายสิรกานต์ ถุยลา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๑๘

เด็กชายอภิรักษ์ พรหมภักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๑๙

เด็กชายเจษฎา ปะกาเร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๒๐

เด็กชายคมสิทธิ

์

จานรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๒๑

เด็กชายคิมหันต์ หันจางสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๒๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ นินทะสิงห์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๒๓

เด็กหญิงภัชราภรณ์ พันธะนาม
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๒๔

เด็กชายมงคล ขมินทกุล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๒๕

เด็กชายวัชรพล พรหมภักดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๒๖

เด็กชายวัชระ งามแสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๒๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุระขันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๒๘

เด็กหญิงอริสา ขามประโคน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๒๙

เด็กหญิงอุษณีย์ ภูชุม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๓๐

เด็กหญิงกัลญากร บุญเพ็ง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๓๑

เด็กหญิงจีรนันท์ สุระดะนัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๓๒

เด็กชายจีระศักดิ

์

ลมผักแว่น
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๓๓

เด็กชายชยธร สัตบุตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เดชวารี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๐๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๓๕

เด็กชายปรเมษฐ์ แสนดัง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๓๖

เด็กชายพงศกร สร้อยจิต
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๓๗

เด็กชายวรเชษฐ์ แก่มกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๓๘

เด็กหญิงอังคณา กุลสุวรรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๓๙

เด็กหญิงกาญจนา โสละมัด
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๔๐

เด็กชายกิตติพศ บุญพอ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๔๑

เด็กหญิงขวัญจิต ราชนุวงค์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๔๒

เด็กชายชัชวาล แก่นจักร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๔๓

เด็กชายธรรมรงค์ชัย ทรงสมมี
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๔๔

เด็กชายธีระพันธ์ ชาติภูธร
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๔๕

เด็กชายปฏิพัตธ์ นารี
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๔๖

เด็กชายพัทธนันท์ ขาวสอาด

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๔๗

เด็กหญิงสรัญญา ดาทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๔๘

เด็กหญิงอารีญา กุยลอยทาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๔๙

เด็กชายเจษฎาพร พรหมลักษณ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๕๐

เด็กชายชลชาติ ศรีทัพไทย
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๕๑

เด็กชายชาติศักดิดา

์

ศรีศักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๕๒

เด็กหญิงปทมา พลพฤกษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๕๓

เด็กชายพัทธพล โพธิใส

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๕๔

เด็กชายภัทรวงษ์ มูลบัวภา
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๕๕

เด็กชายยุทธการ แก้วการ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๕๖

เด็กหญิงวรกานต์ เกษียร
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๕๗

เด็กชายศักดิดา

์

ปตตาโพธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๕๘

เด็กหญิงศิรินันท์ พรหมลักษณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๕๙

เด็กหญิงอรอุมา ศรีวงศ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๖๐

เด็กชายเสรี แก่นจัด

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๖๑

นายธนากร นราภรณ์
๑๐/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๖๒

นายพงษ์เดช เชษฐราช
๒๖/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๖๓

นางรัตนสุพร กาแก้ว
๘/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๖๔

นางวีรวรรณ นาราช
๑๓/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๖๕

นางสวาสด์ เจริญ
๒๒/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๖๖

นางสาวสุวรรณา ศรีผดุง
๓๑/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๖๗

นางเบญญาภา เกษรนวล
๓๐/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๖๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ แสนคำหอม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๖๙

เด็กชายชัยรัตน์ มัทรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๐๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ มูระคา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๗๑

เด็กชายดลวัฒน์ พุทธิชาติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๗๒

เด็กชายรัตนนันท์ หมูสีโทน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๗๓

เด็กชายวงศธร ยางนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๗๔

เด็กชายวรพจน์ คำสุภาลี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๗๕

เด็กชายวรพจน์ สวายพล
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๗๖

เด็กหญิงสกุลรัตน์ ณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๗๗

เด็กหญิงสุภาพร จุมพล
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๗๘

เด็กชายอพิชิต นุวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๗๙

เด็กชายอภิเชษฐ วัลเปรียงเถาว์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๘๐

เด็กชายไตรจักร อ่อนวาที
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๘๑

เด็กชายกฤตเมช ลักพลวงศ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๘๒

เด็กชายธนพร ผ่องขำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๘๓

เด็กชายภูชิต เมียดเตียบ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๘๔

เด็กชายวรรธนัย เทศสวัสดิวงค์

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๘๕

เด็กหญิงศิริวรรณ อัชราพร
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๘๖

เด็กชายสุทธิพล หอมคมขำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๘๗

เด็กชายชาตรี ฤทธิสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๘๘

เด็กหญิงสุจารี พรมโสฬส
๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๘๙

เด็กชายอนุรักษ์ สุขคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๙๐

เด็กชายเชิดเกียรติ หล่อทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๙๑

เด็กชายปยวัฒน์ มุ่งดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๙๒

เด็กหญิงสุชาดา ตู้พิมาย
๒๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๙๓

เด็กชายอภิรักษ์ วัลเปรียงเถาว์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๙๔

เด็กชายอภิวัฒน์ เดชวารี
๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๙๕

เด็กชายกุลนันท์ สีลำดวน
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๙๖

เด็กชายธีรพัฒน์ อินต๊ะวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๙๗

เด็กหญิงประภัสสร เสาวพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๙๘

เด็กหญิงภานุมาศ ลักพลวงค์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๒๙๙

เด็กชายภูวนัย จีนโน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๐๐

เด็กชายรัฐศาสตร์ ตรีศักดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๐๑

เด็กชายศุภณัฐ สุนทรกูล
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๐๒

เด็กหญิงสุณิสา ศรีคำยศ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๐๓

เด็กหญิงอรวรรณ ดีสันเทียะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๐๔

เด็กชายกิตินันท์ อัมพะวัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๐๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๐๕

เด็กชายณัฐพล สมจิตต์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๐๖

เด็กชายนพนันท์ สุนทรกูล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๐๗

เด็กชายนิพัทน์ พากจันทึก
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๐๘

เด็กชายวรวุฒิ ตรีกูล
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๐๙

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ผอมคง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๑๐

เด็กชายอณวัฒ เกาสันเทียะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๑๑

เด็กหญิงอภิญญา ตรีกูล
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๑๒

เด็กหญิงเอรินทร์ เชือผักแว่น

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๑๓

เด็กหญิงคณิตา วัลเปรียงเถาว์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๑๔

เด็กชายพูนทรัพย์ อัมพะวัน
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๑๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ นิลชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๑๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แปนทองมอญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๑๗

เด็กชายกิตติพงษ์ สีลาคม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๑๘

เด็กหญิงกิตติยา อ๊อกมณโท
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๑๙

เด็กหญิงกิตติยา เมฆโซ่
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๒๐

เด็กชายฉัตรทัช ภูมิโคกรักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๒๑

เด็กชายชินพัฒน์ จินเจา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๒๒

เด็กชายณัฏฐกรณ์ จัตุกูล
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๒๓

เด็กชายณัฐกิตต์ โล่ห์ทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๒๔

เด็กชายณัฐชนน สุขสบาย
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๒๕

เด็กหญิงณัฐริดา รักหอม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวยืน
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๒๗

เด็กชายธนชาติ แสนไทย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ มะลินิล
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๒๙

เด็กชายธนาเทพ แก้วยงกฎ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๓๐

เด็กชายธนโชติ ใจกล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๓๑

เด็กชายธราดล นวลดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๓๒

เด็กชายธราธร นาราช
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๓๓

เด็กหญิงนภัสสร ส้มพูล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๓๔

เด็กหญิงนำผึง

้

อยู่สาโก
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๓๕

เด็กหญิงประภานัน มะตาเรียน
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๓๖

เด็กชายปญญา ยินดีชาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๓๗

เด็กหญิงปณฑิตา เทียนทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๓๘

เด็กหญิงปาตารี ประมูลศิลป
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๓๙

เด็กชายพัชรพงษ์ มงคลยุทธ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๑๐ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๔๐

เด็กชายพันธวัช ยังสืบชาติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๔๑

เด็กหญิงพิจิตา จันต๊ะฟู
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๔๒

เด็กหญิงพิชชาภา พะมาปะเต

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๔๓

เด็กชายพิทวัส นานคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๔๔

เด็กชายพิทักษ์ ปกษาชาติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๔๕

เด็กหญิงภัคธีมา พวงแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๔๖

เด็กชายภาณุวิชญ์ ยะนะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๔๗

เด็กชายภูริทัติ บาลฤทัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๔๘

เด็กชายยุทธนา ยศโสธร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๔๙

เด็กชายยุรนันท์ จันหอม
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๕๐

เด็กหญิงรมิตา วงศ์จีนแสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๕๑

เด็กชายรัชพล หรรษาวงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๕๒

เด็กหญิงวรรณิกา จันทร์รุกขา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๕๓

เด็กชายวิวัฒน์ พวงพุ่ม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๕๔

เด็กชายวุฒิชัย แก้วยงกฎ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๕๕

เด็กชายศิริศิลป เบ้าวัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๕๖

เด็กหญิงสุจิตรา พิมพ์ทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๕๗

เด็กชายอชิรวิทย์ บานฤทัย
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๕๘

เด็กชายอธิกร อ่อนชะเหวียง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๕๙

เด็กชายอธิชา เดชวารี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๖๐

เด็กหญิงอุมา พิลาตัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๖๑

เด็กหญิงเกวลิน เกษมสุข
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๖๒

เด็กชายไชยวัฒน์ เครือบคนโท
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๖๓

เด็กหญิงกมลชนก แก้วยงกฎ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๖๔

เด็กหญิงกมลวรรณ จงเกษี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๖๕

เด็กหญิงจิดาภา ธิกา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๖๖

เด็กหญิงณัชชา อภัยจิตต์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๖๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ สอดทรัพย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๖๘

เด็กชายณัฐพล ชูอาวุธ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๖๙

เด็กชายณัฐภัทร มีทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมสมัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๗๑

เด็กหญิงนภสร มวลทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๗๒

เด็กหญิงนรินรัตน์ นรากูล
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๗๓

เด็กชายนวรัตน์ คงชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๗๔

เด็กชายปรารภ เมืองมูล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๑๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๗๕

เด็กหญิงปริยากร พรมศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๗๖

เด็กหญิงปยาพร เพ็งบุญโสม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๗๗

เด็กหญิงพรชนก สว่างทรัพย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๗๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ยอดวงษา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๗๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ ผลเกิด
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๘๐

เด็กหญิงพรวนัส ผลสมหวัง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๘๑

เด็กชายพลกฤษณ์ คำสด
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๘๒

เด็กหญิงพิยดา หงษ์สา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๘๓

เด็กหญิงลัดดาวรรณ แก้วยงกฏ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๘๔

นายวันเทพ พันธ์ถวิล
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๘๕

เด็กหญิงวีรยา อภัยจิตต์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๘๖

เด็กหญิงศศิวรรณ บานฤทัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๘๗

เด็กชายศิริภัทร คำกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๘๘

เด็กชายศิริวัฒน์ พิรมนาจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๘๙

เด็กชายสรศักดิ

์

เฉือยฉำ

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๙๐

เด็กหญิงสายนำผึง

้

สมัยกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา วงธิราช
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๙๒

เด็กหญิงสุมารี เต้นภูษา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๙๓

เด็กชายสุรพัฒน์ ทำทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๙๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ วัชระพิพัฒน์กุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๙๕

เด็กหญิงเสาวภา จันทร์กูล
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๙๖

เด็กหญิงแพรวา นับถือสุข
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๙๗

เด็กหญิงกรรณิกา จิตรนอก
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๙๘

เด็กหญิงธนพรรณ ศรีนา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๓๙๙

เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีนา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๐๐

เด็กหญิงธัญชนก เจริญพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๐๑

เด็กชายนรินทร์ แปนทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๐๒

เด็กชายรภีภัทร สูงเสริฐ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๐๓

เด็กชายวรเพ็ชร สุนาวัง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๐๔

เด็กชายศุภวิชญ์ กุมรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๐๕

เด็กหญิงสุธาสินี เอียมอยู่แท้

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๐๖

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ บุญไกร
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๐๗

เด็กชายอติภัทร เดียรประโคน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๐๘

เด็กชายอนิวัฒน์ สุไทยรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๐๙

เด็กชายชวิน อุดมบุญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๑๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๑๐

เด็กชายชาคริต คุณวงศ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ลายพยัคฆ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๑๒

เด็กชายหรรษา ทองเสงียม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๑๓

เด็กหญิงนริสา สิงห์โต
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๑๔

เด็กหญิงนันทิดา ภิรมย์ชาติ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๑๕

เด็กชายปรัชญา พร้อมจันทึก
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๑๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา เสือแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๑๗

เด็กชายอัครวัฒน์ ช้างเผือก
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๑๘

เด็กชายกิตติ เกือประโคน

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๑๙

เด็กชายคุณากร ดิษมา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๒๐

เด็กหญิงจันธิมา บวมขุนทด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๒๑

เด็กชายฐิติกร กองสนัน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๒๒

เด็กชายธนพล แวดรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๒๓

เด็กชายธนพัฒน์ คงโพธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๒๔

เด็กหญิงนภัสกร โมลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๒๕

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญบาล
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๒๖

เด็กหญิงสุธิดา จันทร์พวง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๒๗

เด็กหญิงสุมิตรา จันทร์พวง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๒๘

เด็กหญิงสุวอาภา วงค์เปนพันธ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๒๙

เด็กหญิงอริสา จันทร์พิทักษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๓๐

เด็กหญิงอรุณี จำพร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๓๑

เด็กชายปยพัทธ์ สีเนือน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๓๒

เด็กชายพศุตม์ บุตรพุ่ม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๓๓

เด็กชายพสิษฐ์ บุตรพุ่ม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๓๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ วารินกุด
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๓๕

เด็กชายกิจติกร อาธิโรยรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๓๖

เด็กหญิงจันทิมา ดอนแก้วภู่
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๓๗

เด็กหญิงจิดาภา สุขกูล
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๓๘

เด็กชายจิรวัฒน์ สำลองลอก
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๓๙

เด็กชายชินวัฒน์ ปญรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๔๐

เด็กชายชินวัตร วงศ์ประโคน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๔๑

เด็กชายชิษณุพงค์ สงกูล
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๔๒

เด็กหญิงญนันทพร กาศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๔๓

เด็กหญิงณัฐชา จิตระเบียบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๔๔

เด็กชายดุษฎี ดอนแก้วภู่
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๑๓ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๔๕

เด็กชายทรงศักดิ

์

สังข์กูล
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๔๖

เด็กชายนันทฉัตร นุดกระโทก.
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๔๗

เด็กชายบารมี อาจทวีกูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๔๘

เด็กหญิงบุลภรณ์ เลิศสกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๔๙

เด็กหญิงปนัดดา จันทร์ศรีละมัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๕๐

เด็กหญิงภัชราภรณ์ หล่อประโคน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๕๑

เด็กชายภูพาน วารินกุฎ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๕๒

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ เปนสันเทียะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๕๓

เด็กหญิงวรรณพร ดมอ๊อด
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๕๔

เด็กชายวัฒธนัย จัตุกูล
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา คำเสนา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๕๖

เด็กชายสุทธิภัทร พรมรุกชาติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๕๗

เด็กหญิงสุธาสินี ดวงโสภา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๕๘

เด็กหญิงสุพรรณิกา อยู่สาโก
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๕๙

เด็กหญิงอลิสสา คุณวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๖๐

เด็กหญิงกุลธิดา ฤทธิศรี

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๖๑

เด็กชายจักกฤษณ์ ธรรมวัฒน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๖๒

เด็กหญิงชณัฐศิกานต์ พิมศร
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๖๓

เด็กหญิงญาโณทัย สายยศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๖๔

เด็กชายณราธร นิยม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๖๕

เด็กชายทนงเดช รุ่งเรือง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๖๖

เด็กหญิงปณิตา สุภาพ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๖๗

เด็กหญิงพรวดี มุขประดับ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๖๘

เด็กชายพัสกร แสงทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๖๙

เด็กชายพิสิษฐ์ สุวรรณเกษร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๗๐

เด็กชายภูตะวัน สนใจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๗๑

เด็กชายวชิรวิทย์ หาดคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๗๒

เด็กหญิงวรกมล พรรษา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๗๓

เด็กชายวรรณภูมิ นิลชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๗๔

เด็กหญิงวิมล นิยม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๗๕

เด็กหญิงศศิกานต์ จำปาสาร
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๗๖

เด็กชายอดิเทพ สุภาพ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๗๗

เด็กชายอัครพล วงค์ใหญ่
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๗๘

เด็กหญิงเกวลิน พูลเปรียม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๗๙

เด็กหญิงโสรยา เรืองสว่าง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๑๔ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๘๐

เด็กชายกิติชัย พรมตือ

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๘๑

เด็กชายจารุวิทย์ อำพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๘๒

เด็กหญิงชุติมา อัครวงศ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๘๓

เด็กหญิงญดาพร สาลี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๘๔

เด็กชายทัศไนย ชอบรัมย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๘๕

เด็กชายธนกฤต ฤทธิศรี

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๘๖

เด็กชายนพดล เทศยงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๘๗

เด็กหญิงนริศรา มาสะและ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๘๘

เด็กหญิงนัฐมล หนุนโชค
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๘๙

เด็กชายปพนสรรค์ บุญหนัก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๙๐

เด็กหญิงปรารถนา พรรษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๙๑

เด็กชายปริเยศ เครือพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๙๒

เด็กชายพงศกร ศรประสิทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๙๓

เด็กชายพีรัช วิเชียร
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๙๔

เด็กหญิงรุจิรา งามตรง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๙๕

เด็กชายรุ่งรวิน จันทร์ประโคน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๙๖

เด็กชายศุภโชค อยู่ประโคน
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๙๗

เด็กหญิงอนุธิดา พรรษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๙๘

เด็กหญิงอรัญญา ไกรหอม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๔๙๙

เด็กหญิงกฤษณา หืดสันเทียะ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๐๐

เด็กหญิงกัญยารัตน์ เลิศกระโทก
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๐๑

เด็กหญิงกันตา ดีมีชาติ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๐๒

เด็กหญิงกันติมา ดีมีชาติ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๐๓

เด็กหญิงจันทริกา รัวประโคน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๐๔

เด็กชายจิรพงษ์ พวงสี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๐๕

เด็กหญิงชมพูนุช พรหมเอาะ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๐๖

เด็กชายณัฐพล แปลงไลย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๐๗

เด็กชายธีรพันธุ์ ภูคงคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๐๘

เด็กชายนพรัตน์ บุญชู
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๐๙

เด็กหญิงนันธิญา ประสงค์สุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๑๐
เด็กหญิงปาล์มวรินทร์

พุ่มพวง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๑๑

เด็กชายฝนแรก สายชุมดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๑๒

เด็กชายรัฐศักดิ

์

พาลี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๑๓

เด็กหญิงลัดดาวรรณ เชือมาก

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๑๔

เด็กชายวชิราวุธ บำรุง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๑๕ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๑๕

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ประคำทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๑๖

เด็กหญิงวรัทยา จันทนุภา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๑๗

เด็กหญิงวาสนา อุยเอก
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๑๘

เด็กหญิงวีระดา เวยรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๑๙

เด็กหญิงสิตานัน นวนคนึง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๒๐

เด็กหญิงสุชาดา ประเสริฐศรี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๒๑

เด็กหญิงสุทธิดา พวงพุ่ม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๒๒

เด็กหญิงสุธาธินี สุไตทอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๒๓

เด็กชายกิตติชัย มีบุญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๒๔

เด็กหญิงจันทิสา จันทร์ประโคน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๒๕

เด็กชายชัยวัตร ยิงรัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๒๖

เด็กชายตะวัน ประเสริฐศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๒๗

เด็กชายนิพัทธ์ ก๊กรัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ คุณวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๒๙

เด็กชายศักดิดา

์

กะชินรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๓๐

เด็กชายอภิรักษ์ จัตุกูล
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๓๑

เด็กชายอภิรักษ์ จันทร์สิงห์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๓๒

เด็กหญิงอินทิรา สุริยะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๓๓

เด็กชายคมไผ่ พุงขุนทด
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๓๔

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ หวลคนึง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๓๕

เด็กชายภานุวัฒน์ เหาะประโคน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๓๖

เด็กชายอนาวิน มาประจวบ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๓๗

เด็กชายอิทธิพันธ์ ทองเกลียง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๓๘

เด็กชายภูวนาถ อันภักดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๓๙

เด็กชายสิรวิฒษ์ บุตรลาด
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๔๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทร์สิงห์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๔๑

เด็กหญิงอารียา สร้อยสูงเนิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๔๒

เด็กชายนครินทร์ ทรงพิมพ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๔๓

เด็กชายนนธวัตน์ พูนมาล

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๔๔

เด็กชายปญญา ประเมินชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๔๕

เด็กหญิงปยะชล แปงหอม
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๔๖

เด็กหญิงรชนีกร มะลิวรรณ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๔๗

เด็กหญิงสุภาพร แปลงไลย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๔๘

เด็กหญิงเจนจิรา พระสินเดิม
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๔๙

เด็กหญิงกิติญา ประคำทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๑๖ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๑๕๕๐

เด็กชายธีรพล สุไตทอน
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๕๑

เด็กชายบุญรอด ประสงค์สุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๕๒

เด็กหญิงพรทิพย์ พุ่มพวง
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๕๓

นายวรพล ภูมรินทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๕๔

นางสาววิภา ดีพิจารณ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๕๕

เด็กหญิงธาราทิพย์ บาลี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๕๖

เด็กหญิงปริยากร แพงไธสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๕๗

เด็กหญิงพัชรากร แว่นศิลา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๕๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พูนไธสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๕๙

เด็กหญิงพิมพ์พิมล สิงหาหล้า
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๖๐

เด็กชายรพีภัทร ชวดศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๖๑

เด็กชายวรายุส สีโนนสูง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๖๒

เด็กหญิงศตพร ไชยเม็ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๖๓

เด็กชายศุภกานต์ ชวดศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๖๔

เด็กหญิงสุพิชญา พรไธสง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๖๕

เด็กชายจรียุทธ ทัศเทียง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๖๖

เด็กหญิงจิดาภา แว่นศิลา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๖๗

เด็กชายธีรพัฒน์ กาญจนสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๖๘

เด็กชายบุญมี เลินไธสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๖๙

เด็กชายพงศธร ชาติแก้ง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๗๐

เด็กหญิงพรรพษา ผลานิสงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๗๑

เด็กชายภัทรนันท์ อ้วนอินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๗๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ เปลียนไธสง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๗๓

เด็กชายยุทธพงษ์ พืชพรรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๗๔

เด็กหญิงรยา บุญมี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๗๕

เด็กหญิงรุ่งธิดา หมวกไธสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๗๖

เด็กชายศุภากร แพงไธสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๗๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุผาลา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๗๘

เด็กชายอัครพล พวงไธสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๗๙

เด็กหญิงเจมี

่

ฟรอมเร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๘๐

เด็กหญิงเมทนี บุบผาอินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๘๑

นางธันยาภรณ์ ผ่านสำแดง
๐๖/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๘๒

นางสาวปนนภา อุทธา

๑๖/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๘๓

นางสาวพนิดา กำลา
๐๑/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๘๔

เด็กชายจิรโชติ คำเกษร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๑๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๘๕

เด็กหญิงธาราทิพย์ เกตสอน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๘๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เชาว์ไวย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๘๗

เด็กหญิงรัชนีกร ภายไธสง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๘๘

เด็กหญิงวลัญญา ดาศักดิดี

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๘๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วคุณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๙๐

เด็กชายชัยยามร แผ่วไธสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๙๑

เด็กชายชินวัตร สิวไธสง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๙๒

เด็กชายทรงพล คนรู้
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๙๓

เด็กหญิงธิติกานต์ คะเลรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๙๔

เด็กหญิงปวรรัตน์ ชวดศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๙๕

เด็กชายปญญาวุฒิ คะชาแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๙๖

เด็กหญิงพิชญา มาบกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๙๗

เด็กหญิงยุภาพรรณ แพนไธสง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๙๘

เด็กชายรัฐภูมิ ปุงไธสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๕๙๙

เด็กชายวัชรกร แผงไธสง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๐๐

เด็กหญิงสายธาร ขันทะศิลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๐๑

เด็กหญิงอริสา ชาติชนบท

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๐๒

เด็กชายแสนสุข ดีแปน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๐๓

เด็กหญิงกานติมา โมกไธสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๐๔

เด็กหญิงจิณห์วรา แผงไธสง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๐๕

เด็กหญิงญาณิศา พร้อมพรัง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๐๖

เด็กชายธนกฤต นรจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๐๗

เด็กหญิงนันธิดา สุเสนา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๐๘

เด็กหญิงปนัดดา ชุมนา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๐๙

เด็กหญิงวรรณพร โมกไธสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๑๐

เด็กชายอภิรักษ์ แสนบรรดิษฐ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๑๑

นางสาวสุมาลี รักสมบัติ
๐๓/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๑๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

หนูหว้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๑๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

มากไธสง
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๑๔

เด็กหญิงปทมาภรณ์ แสนอินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๑๕

เด็กชายปยวัช โพธิศรี

์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๑๖

เด็กหญิงพิมพ์สุดา ชุมสีดา
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๑๗

เด็กชายภานุวัฒน์ มาตรนอก
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๑๘

เด็กชายภูริภัทร แทนนา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๑๙

เด็กชายรัชตพล ทองใบ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๑๘ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๒๐

เด็กชายศุทธนันท์ จำปามูล
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๒๑

เด็กหญิงสิรินทรา พิมพ์อูป
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๒๒

เด็กหญิงสุรีรัชนันท์ แพไธสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๒๓

เด็กหญิงอนันตญา ชะฎาจิตร
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๒๔

เด็กหญิงอรวรรณ เจือสุข
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๒๕

เด็กหญิงแพรววนิต รุจิระศิริกุล
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๒๖

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เพ็งไธสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๒๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ลาธิ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๒๘

นางสาวจันทร์เพ็ญ สุนนท์

๑๙/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๒๙

นางสาวจิรัชยา นพไธสง
๒๑/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๓๐

นายชุมพร บุญภา
๒๓/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๓๑

นายวุฒิภัทร หาญธิติภูวดล
๑๒/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๓๒

นางสุกัลยาณ์ บัวแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๓๓

เด็กหญิงกาววิศรา ผลไธสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๓๔

เด็กชายกิตติภูมิ บุบผาเต
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๓๕

เด็กชายจิรัฐ มิสา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๓๖

เด็กหญิงจุฑาวรรณ อิมพิน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา วงศ์อินตา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๓๘

เด็กชายณัฐภูมิ โพนไธสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๓๙

เด็กชายณัฐวัตร แก้วดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๔๐

เด็กชายธนกฤต เพ็ชรจันทึก
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๔๑

เด็กหญิงธัญชิตา มุระ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๔๒

เด็กหญิงปริยพร ศรีจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๔๓

เด็กหญิงฟาใส หมวดไธสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๔๔

เด็กชายภาณุพงศ์ ขวานอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๔๕

เด็กหญิงวันวิษา ยินดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๔๖

เด็กชายวิทยา อุปะจันโท
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๔๗

เด็กหญิงศลิษา สุดซา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๔๘

เด็กชายศักย์ศรณ์ นอระศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๔๙

เด็กชายสถิตย์ ศรีจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๕๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ มาตย์โค้ง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๕๑

เด็กชายอัสชิ ศรีมันตะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๕๒

เด็กหญิงเพลินพิศ พันโยศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๕๓

เด็กหญิงกชพร ไวยะสุขศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๕๔

เด็กหญิงกรวิภา แสนอยู่
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  
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บร ๔๔๕๙/๒๑๖๕๕

เด็กชายกฤติพัฒน์ อินนอก
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๕๖

เด็กชายชินวัตร เพาะไธสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๕๗

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญมาก
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๕๘

เด็กหญิงณัฐวดี พลันสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๕๙

เด็กชายธนดล มะลิโค
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๖๐

เด็กชายธนภัทร แพนไธสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๖๑

เด็กชายธีรภัทร ทับละคร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๖๒

เด็กชายปรีชา ปาปะโน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๖๓

เด็กชายปติภัทร นาทันใจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๖๔

เด็กหญิงพลอยไพลิน หนูเทียน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๖๕

เด็กหญิงพิมผกา ศรีเสน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๖๖

เด็กหญิงพุทธรักษา มัดถาปะตัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๖๗

เด็กชายศาสวัติ อุตมะรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๖๘

เด็กชายสิงหราช วังผือ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๖๙

เด็กชายอภิรักษ์ รัตนพลที
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๗๐

เด็กหญิงอัมราพร ยุทไธสง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๗๑

เด็กหญิงอาภัสรา วึบชัยภูมิ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๗๒
เด็กหญิงเบญญาภรณ์

บรรยงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๗๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสาร์ทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๗๔

เด็กชายโชคพิพัฒน์ ลำไธสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๗๕

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ หอมประทุม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๗๖

เด็กหญิงจันทมณี หมวดไธสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๗๗

เด็กชายจารุเดช ใจกล้า
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๗๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นาราษฎร
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๗๙

เด็กหญิงชมพูนุช สกุลหล้า
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๘๐

เด็กชายชินดนัย ปสสาระกัง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๘๑

เด็กชายณัฐพล ผลจรัส
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๘๒

เด็กชายณัฐพล เผือกไธสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๘๓

เด็กชายดนัย ขวานอก
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๘๔

เด็กชายดนัย พะลามไธสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๘๕

เด็กชายทีปกร รัตนพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๘๖

เด็กชายธงชัย แสนมี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๘๗

เด็กหญิงนัชชา พุงไธสง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๘๘

เด็กหญิงนัฐนันท์ จำนงค์พันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๘๙

เด็กหญิงนาตยา สีหมาตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  
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บร ๔๔๕๙/๒๑๖๙๐

เด็กหญิงนิกัลยา ดีขามนอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๙๑

เด็กหญิงปฏินธร เพาะไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๙๒

เด็กชายปรัชญา นนทะศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๙๓

เด็กชายปวีณ์กร มิสา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๙๔

เด็กหญิงปานฤดี สาสีเสาร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๙๕

เด็กหญิงปยนันทร์ ศรีจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๙๖

เด็กชายพันธมิตร คนรู้
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๙๗

เด็กชายพุทธกร สมอนา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๙๘

เด็กหญิงวรรณภาพร พลงิว

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๖๙๙

เด็กชายวิชิตชัย จรสูงเนิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๐๐

เด็กหญิงสายสุดา ชืนตา

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๐๑

เด็กหญิงสุจิรา โพสีจัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๐๒

เด็กหญิงสุธินันท์ เชือทอง

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๐๓

เด็กหญิงสุภัชชา พรมโยธา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๐๔

เด็กหญิงอนงนาต พลนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๐๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ผลไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๐๖

เด็กชายอภิศักดิ

์

เสนคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๐๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุวรรณโคตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๐๘

เด็กหญิงอาทิตยา สมอนา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๐๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

อ่อนเฉวียง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๑๐

เด็กหญิงเจตสุภา บุบผาเต
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๑๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อิมพิน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๑๒

เด็กหญิงเฟองลดา มิสา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๑๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วิโย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๑๔

เด็กชายธีรวัฒน์ สีสิว

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๑๕

เด็กหญิงนันทชพร ด่อนศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๑๖

เด็กชายปฐมพร วึมชัยภูมิ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๑๗

เด็กหญิงพรหมพร พลไธสง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๑๘

เด็กหญิงพัชรา สีบานเย็น
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๑๙

เด็กชายพัทพงษ์ หมืนไธสง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๒๐

เด็กชายยศกร นามจำปา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๒๑

เด็กชายกิตติพันธุ์ พันโยศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๒๒

เด็กหญิงพรรณิภา สมอนา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๒๓

เด็กหญิงพิยดา วึมชัยภูมิ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๒๔

เด็กชายวิชาญชัย เทียมทนงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  
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บร ๔๔๕๙/๒๑๗๒๕

เด็กชายสุรเดช เชิญบ่อแก
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๒๖

เด็กหญิงอมรา ภายไธสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๒๗

เด็กชายพิทักษ์ คำใบสี
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๒๘

เด็กหญิงพิศมัย การมิง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๒๙

นายวรเชษฐ์ หมันอุตส่าห์

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๓๐

เด็กชายวันชัย นาทันใจ
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๓๑

เด็กชายอาจณรงค์ หมันอุตส่าห์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๓๒

เด็กชายเมธี สุขเดช
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๓๓

นางสาวจงจิตร มุ่งเกิด
๐๗/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๓๔

นายจำเริญ สายจีน
๑๖/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๓๕

นางจิตราพรรณ อุ่นศิริวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๓๖

นายธีระศักดิ

์

ประตา
๑๙/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๓๗

นางนางอุไร สีเลา
๑๔/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๓๘

นางพิศมัย แหลมทอง
๑๘/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๓๙

นางมาลัย เปนนวล
๑๑/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๔๐

นางสาวรุจิรา ลับไธสง
๒๘/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๔๑

นางลออ กัณหา
๑๐/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๔๒

นายวินัย จอดนอก
๐๔/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๔๓

นายสมคิด รุจิระศิริกุล
๓๑/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๔๔

นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล
๑๒/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๔๕

นางสลักจิต ขุนศรี
๒๖/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๔๖

นายสุรชัย สีหามาตย์
๒๗/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๔๗

นายอนุวัฒน์ เม็งไธสง
๑๑/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๔๘

นางอรพินท์ อันชำนาญ
๑๘/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๔๙

นางสาวอรัญ บุญเฮ้า
๐๖/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๕๐

นางสาวเนาวรัตน์ ชินวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๕๑

นางเมตตา กันทา

๑๗/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๕๒

นายสมบัติ โกสิลารัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๕๓

เด็กหญิงจิดาภา บรรหาร
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๕๔

เด็กชายธนากร วิรุณพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๕๕

เด็กชายนครินทร์ มุ่งชิดกลาง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๕๖

เด็กหญิงนันทิยา เค็งเคือ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๕๗

เด็กชายบูรพา ผิวไธสง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๕๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทองบ่อ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๕๙

เด็กชายมนตกานต์ ปานไธสง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  
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บร ๔๔๕๙/๒๑๗๖๐

เด็กหญิงสิรินทรา แทนดวง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๖๑

เด็กหญิงธนพร เม็นไธสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๖๒

เด็กชายปณณวิทย์ มนต์ไธสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๖๓

เด็กหญิงภาวินี สุริยัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๖๔

เด็กหญิงอรวรุฬ โต๊ะไธสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๖๕

เด็กหญิงโชติกา โปร่งไธสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๖๖

เด็กชายกิตติพงษ์ ทุมมา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๖๗

เด็กชายณัฐภูมิ ศรีล้อม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๖๘

เด็กหญิงพรรวินท์ ปไธสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๖๙

เด็กหญิงพิมลภัทร เทียมทนงค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๗๐

เด็กหญิงอรวี ทองบ่อ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๗๑

เด็กหญิงเสาวนี พันไธสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๗๒

เด็กชายฐาปกรณ์ แก้วชมภู
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๗๓

เด็กชายณัลทวัฒน์ ความเพียร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๗๔

เด็กชายดรันภพ ประกังลำภู
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๗๕

เด็กชายธีรภัทร จันสิน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๗๖

เด็กหญิงปนิดา จันทร์ขาว
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๗๗

เด็กชายพุฒิพงษ์ อบอารี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๗๘

เด็กหญิงภัทรธิดา คนรู้

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๗๙

เด็กชายภาคภูมิ แก้ววัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๘๐

เด็กหญิงรวินท์นิภา ช่างทำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๘๑

เด็กหญิงสุจิตา จากนอก
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๘๒

เด็กหญิงสุภาพร มะไลไธสง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๘๓

เด็กชายอลงกรณ์ พลดงนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๘๔

เด็กชายแทนบุญ บุญราชดำรงค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๘๕

เด็กชายโกเมนทร์ เม็งไธสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๘๖

เด็กชายกริชวัตร บุญจนะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๘๗

เด็กหญิงกฤษณา แพงไธสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๘๘

เด็กหญิงกัญญ์วรา เทียบแสง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๘๙

เด็กชายชาคริต สุดเอียม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๙๐

เด็กชายชิษนุพงษ์ พินไธสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๙๑

เด็กหญิงณิชาภัทร โมกไธสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๙๒

เด็กชายทรงกลด อัคฮาด
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๙๓

เด็กชายธนัชชา แตงชุ่ม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๙๔

เด็กหญิงธันยพร ปราบไธสง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๒๓ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๑๗๙๕

เด็กชายธีรภัทร เจือสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๙๖

เด็กชายนวพล มหาอุประ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๙๗

เด็กหญิงพิมพ์นภา เจริญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๙๘

เด็กหญิงภัคจิรา จากนอก
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๗๙๙

เด็กชายภูวนัตถ์ อุ้มพิมาย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๐๐

เด็กหญิงวิลาวัณย์ วรรณกูล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๐๑

เด็กชายสันติ ลอยดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๐๒

เด็กชายสิทธิกร ทุดปอ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๐๓

เด็กหญิงอนัญญา ทุดปอ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๐๔

เด็กชายอนันท์สิทธิ

์

โต๊ะไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๐๕

เด็กชายอภิมงคล คำลุน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๐๖

เด็กหญิงเบญญาภา รุ่งเรือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๐๗

เด็กชายณรงศ์ฤทธิ

์

ปุริทำมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๐๘

เด็กชายธนพล บุญยืน
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๐๙

เด็กชายธนิจย์ ปะตังถาโต
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๑๐

เด็กชายปฏิพัทธ์ เบียไธสง

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๑๑

เด็กหญิงพรวนัช ทุลมาลา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๑๒

เด็กหญิงฟาริดา ศิวโรจนพงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๑๓

สิบเอกทัสนา สุวรรณไตรย์
๑๒/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๑๔

นายหัสดิน เปนนวล
๓๑/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ฉายาภักดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๑๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๑๗

เด็กชายณฐกร ย่อยไธสง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๑๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจริญราช
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๑๙

เด็กหญิงดุลยภัทร ชำนิกล้า
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๒๐

เด็กชายธนพร มุดไธสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ถึงแสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๒๒

เด็กชายธีรภัทร จาดไธสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๒๓

เด็กชายปญจพล โมงไธสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๒๔

เด็กหญิงปาลิตา เย็นไธสง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๒๕

เด็กชายพสธร ย่อยไธสง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๒๖

เด็กชายพัทรพล เพ็ชรภูวงศ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๒๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ โนนไธสง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๒๘

เด็กหญิงพุฒิพร โนนไธสง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๒๙

เด็กชายภพธร สีหามาตย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๒๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๓๐

เด็กหญิงภัทรธิดา เพาะไธสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๓๑

เด็กหญิงรัตติกาล พลยางนอก
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๓๒

เด็กหญิงรัตนาพร ณ พรานบุญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๓๓

เด็กหญิงวรนิฏฐา สร้างไธสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๓๔

เด็กชายวัฒนะ ปุราถานัง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๓๕

เด็กชายสถาพร เมิดไธสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๓๖

เด็กชายสหรัฐ แพนไธสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๓๗

เด็กหญิงสุจิตรา มาสกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๓๘

เด็กหญิงสุจิรา ชัยศร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๓๙

เด็กหญิงสุวิชญา พงษ์พันนา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๔๐

เด็กชายเทพทัต แมงไธสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๔๑

เด็กหญิงกรนันท์ มิสา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๔๒

เด็กชายกรวิชญ์ เทียงธรรม

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๔๓

เด็กหญิงกุลธิดา ปุราชะโน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๔๔

เด็กชายก้องหล้า หมันอุตส่าห์

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๔๕

เด็กชายจิรพัฒน์ ภูบาลชืน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๔๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ประกังลำภู
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๔๗

เด็กชายจิรโชติ กอคูณกลาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๔๘

เด็กหญิงฑิตฐิตา ประสาวะเท
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๔๙

เด็กหญิงณิชาภัทร เปรมชาติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๕๐

เด็กชายดลณรงค์ ศรีคุณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๕๑

เด็กชายถาวรวัฒน์ ปกษี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๕๒

เด็กชายธนากร หงษาวงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๕๓

เด็กหญิงธัญญามัย แอบไธสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๕๔

เด็กชายนพวิชญ์ โพธิบัติ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๕๕

เด็กหญิงบุษราวรรณ โคตรศรีเมือง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๕๖

เด็กชายปยวัตร เนียนไธสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๕๗

เด็กหญิงพนิตสุภา กลับโก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๕๘

เด็กหญิงภูริชญา ทองใบ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๕๙

เด็กชายภูริทัต ย่อยไธสง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๖๐

เด็กชายวงศธร แก้วศรีคุณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๖๑

เด็กชายวรรณพงศ์ ศรีจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๖๒

เด็กชายวุฒิภัทร ยางคูบู่
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๖๓

เด็กหญิงศิรประภา ศิลปประกอบ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๖๔

เด็กชายสน โนนสาลี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๒๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๖๕

เด็กชายสมรรถวีร์ โรจน์สุกิจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๖๖

เด็กชายสุวัฒน์ ปุราชะกา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๖๗

เด็กหญิงกนิษฐา จันทร์นอก
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๖๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา เทียมทะนงค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๖๙

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

พานเชียงศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๗๐

เด็กหญิงขนิฐา ผิวทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๗๑

เด็กชายจิณณวัตร ดวดไธสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๗๒

เด็กชายจิรชัย สราญรมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๗๓

เด็กชายจิรวัตร เจริญศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๗๔

เด็กหญิงชญานี เทียมทะนงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๗๕

เด็กชายชนินทร์ ภูครองทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๗๖

เด็กชายชานนท์ เมิดไธสง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๗๗

เด็กหญิงณัฐพร ปดไธสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พัดไธสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๗๙

เด็กหญิงณัฐิดา ยาวไธสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๘๐

เด็กหญิงดรุณี มิสา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๘๑

เด็กหญิงทิชาดา สอนดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๘๒

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แทนพรม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๘๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทนงอาจ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๘๔

เด็กชายนครินทร์ สัมฤทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๘๕

เด็กชายนพคุณ ติณนรเศรษฐ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๘๖

เด็กชายปกรณ์เกียรติ แอบไธสง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๘๗

เด็กชายปฎิพล สนองหงอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๘๘

เด็กชายปฏิพล โมงไธสง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๘๙

เด็กชายปริญญา อินธิกาย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๙๐

เด็กชายปุณยวัจน์ หนูโต
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๙๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แมนประโคน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๙๒

เด็กหญิงภัทรดา เพาะไธสง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๙๓

เด็กหญิงภัทรวรรณ นามลิวัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๙๔

เด็กชายภูรินทร์ ศรีมะเรือง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๙๕

เด็กชายมงคลชัย ลูไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๙๖

เด็กหญิงวรนุช วีระพันธุ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๙๗

เด็กหญิงศุภกร นพไธสง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๙๘

เด็กหญิงสิริลักษณ์ หล่าไธสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๘๙๙

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สุดาวรรณ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๒๖ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๐๐

เด็กหญิงสุวภัทร ตุ่นคุ้ย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๐๑

เด็กหญิงอาทิตยา แหลมทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๐๒

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ปาปะโน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๐๓

เด็กหญิงเกศกนก ลือไธสง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๐๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ โชติยา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๐๕

เด็กชายเพชรพิรุณ พักสวัสดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๐๖

เด็กหญิงชุติมา วิชัด
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๐๗

เด็กหญิงณัฐธิดา รสชาติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๐๘

เด็กหญิงตะวัน จันทะบูรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๐๙

เด็กชายธนธรณ์ พิษภิรมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๑๐

เด็กชายธีรพัฒน์ พงษ์ไพบูลย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๑๑

เด็กชายปรีชา พาสนุก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๑๒

เด็กชายปาณรวุฒิ จันทะนามศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๑๓

เด็กชายพรวนัช แก้วงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๑๔

เด็กชายรตนะ สุทธิบุญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๑๕

เด็กชายรัชชานนท์ ทับพิลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๑๖

เด็กหญิงวริยา พลนอก
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๑๗

เด็กชายสุรเชษฐ มิสา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๑๘

เด็กชายเกศฏาพร พรมรินทร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๑๙

เด็กหญิงเขมิกา ชาแสน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๒๐

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ขวานอก
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๒๑

เด็กชายธนารัตน์ สีหามาตย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๒๒

เด็กชายอัครพนธ์ กรีรัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญอนันต์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๒๔

เด็กชายอนุวัฒ ดวงเพชรแสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๒๕

นางสาวฐิติยา นาคประสิทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๒๖

นายณรงค์ เดชกล้า
๒๘/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๒๗

นางสาวอทัยพร ดรที
๐๒/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๒๘

นางเกศินี ทุมนานอก
๒๙/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๒๙

เด็กหญิงยลรดี ลิวไธสง
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๓๐

เด็กชายศรัณย์ กัณหา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๓๑

เด็กหญิงนฤมล โนไธสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๓๒

เด็กหญิงสุพรรษา โจไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๓๓

เด็กหญิงชลธิชา แดนจอหอ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๓๔

เด็กหญิงณัฐวิภา นวลไธสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๒๗ / ๘๔๕
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๓๕

เด็กหญิงธนัญญา ศรีภา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๓๖

เด็กหญิงรสิกา น้อยมาลัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๓๗

นางสาวจักรจิณ บัวระบัตรทอง
๒๐/๐๒/๒๕๒๔

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๓๘

นางสาวจันทร์เพ็ญ บุตรพรม
๒๓/๐๘/๒๕๒๖

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๓๙

นายชาญณรงค์ ผิวดำ
๐๕/๐๓/๒๕๒๑

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๔๐

นางสาวธัญชนก หม้อปลัดชัย
๐๔/๑๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๔๑

นายธีรศักดิ

์

ชนะพาล

๑๕/๑๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๔๒

นางสาวนารีรัตน์ วงษ์รัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๒๘

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๔๓

นายนิพนธ์ บรรดาศักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๒๖

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๔๔

นายบุญมี หูไธสง
๑๖/๐๕/๒๕๒๑

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๔๕

นางสาวประไพรรัส เยียมไธสง

่

๑๓/๐๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๔๖

นางพนิดา พรมไธสง
๑๑/๐๕/๒๕๐๕

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๔๗

นายพิชิตชัย แสวงชัย
๒๐/๐๖/๒๕๑๘

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๔๘

นายวันชัย มาศรี
๑๓/๐๓/๒๕๒๖

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๔๙

นางสาวสุกัญญา วังใหญ่รัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๒๙

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๕๐

นางสาวสุภาภรณ์ พรมนอก
๐๘/๐๑/๒๕๒๗

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๕๑

นางอนิลักษณ์ ศรีมหาพรหม
๑๘/๑๐/๒๕๓๒

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๕๒

นางสาวอรุณี พวงไธสง
๐๔/๐๗/๒๕๑๖

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๕๓

นายอลงกรณ์ ฉำมณี
๑๕/๐๗/๒๕๒๐

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๕๔

นางสาวอัจฉรา ล้อมไธสง
๐๗/๑๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๕๕

นายเสกสรร ใจตรง
๒๘/๐๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๕๖

นางสาวไม้ปา ปกกาสีเน
๑๓/๐๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๕๗

เด็กชายกวีวัฒน์ ทองยศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๕๘

เด็กชายจักรภัทร เล็นไธสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๕๙

เด็กหญิงจารุวรรณ ปบไธสง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๖๐

เด็กชายจิตติพัฒน์ สุขสำราญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๖๑

เด็กชายฐนกร ลำไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๖๒

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ แก้วดี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๖๓

เด็กชายธนกร เล็งไธสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๖๔

เด็กหญิงธีรกันยา ธีระวิทยากุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๖๕

เด็กชายพีระภัทร รักษา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๖๖

เด็กหญิงศุภิชฎา
ตระการทรัพย์ทวี ๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๖๗

เด็กชายอนุพงศ์ เรืองศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๖๘

เด็กหญิงอรปรีญา กฤตเวทิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๖๙

เด็กหญิงอังคณา เมรี
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๒๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๗๐

เด็กชายกันตวิชญ์ วงศ์พันธรรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๗๑

เด็กชายฉัตรมงคล งามดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๗๒

เด็กหญิงฐิตาพร อุตรา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๗๓

เด็กชายณัฐดนัย คันทา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๗๔

เด็กหญิงธนภรณ์ โยมไธสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๗๕

เด็กหญิงนภัสสร บุญสุด
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๗๖

เด็กชายพชรพล เปไธสง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๗๗

เด็กชายภูริพัฒน์ แคว้นไธสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๗๘

เด็กหญิงมธุลดา โปร่งไธสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๗๙

เด็กชายระพีพงค์ วีระพลศิลป
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๘๐

เด็กชายรัฐภูมิ บอนไธสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๘๑

เด็กชายศุภกิจ บุญรับ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๘๒

เด็กหญิงสุธารินี สุทธิประภา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๘๓

เด็กหญิงเกตน์สิรี แฟมไธสง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๘๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สถิตไพบูลย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๘๕

เด็กหญิงกฤติภัสสร สุวรรณศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๘๖

เด็กหญิงณภัทร ปตาระพัง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๘๗

เด็กชายณัฐพล ภักดีบุรุษ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เมาไธสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๘๙

เด็กหญิงดวงกมล บุตตะกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๙๐

เด็กชายธนสิทธิ

์

พลศิริ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๙๑

เด็กชายธนากร เจียงเพ็ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๙๒

เด็กชายพงศกร วีระพลศิลป
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๙๓

เด็กชายพงศ์ภัค ทองศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๙๔

เด็กหญิงพชรวรรณ ปานสุขสาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๙๕

เด็กหญิงวราภรณ์ คำแสน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๙๖

เด็กชายวรเมธ เปไธสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๙๗

เด็กชายวัชรพงษ์ ของเลิศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๙๘

เด็กชายวีระพล น้อยกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๑๙๙๙

เด็กชายวีริศ จันภิรมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๐๐

เด็กหญิงศศิวิมล บินไธสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๐๑

เด็กหญิงศิริกานดา แปลกสันเทียะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๐๒

เด็กหญิงสุกัญญา บุตรไธสง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๐๓

เด็กหญิงสุจิตรา เสนาธรรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๐๔

เด็กหญิงสุพิทยา สุทธิประภา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๒๙ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๐๕

เด็กชายอนันต์ธวุฒิ กองฟู
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๐๖

เด็กชายอนุจิตร โฉมไธสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๐๗

เด็กหญิงอารดา บินไธสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๐๘

นางฉวี ไปหนี

้

๒๑/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๐๙

นางสาวทักษพร แปลงไธสง
๐๙/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๑๐

นางบุญทัน พลแสน
๑๖/๐๒/๒๕๐๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๑๑

นางสาวรุ่งทิวา บินไธสง
๓๐/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๑๒

นางสาวเกษศิรินทร์ ศรีมหาพรหม
๐๔/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๑๓

นายไพทูล รอดโฉม
๒๗/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๑๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชัยไธสง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๑๕

เด็กหญิงณิชากรณ์ นะมิตรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๑๖

เด็กชายนนทกรณ์ สุวรรณบุตร
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๑๗

เด็กหญิงนิติญา จงฤาชา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๑๘

เด็กหญิงปทิตตา ปะโมทาติ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๑๙

เด็กชายปติภัทร ภูมิไธสง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๒๐

เด็กหญิงปวรินทร์ เนียนไธสง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๒๑

เด็กหญิงภูริชญา เบอร์ไธสง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๒๒

เด็กชายรพีภัทร ศรีภา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๒๓

เด็กหญิงวรัญรัสต์ เปไธสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๒๔

เด็กหญิงสุภัสสร แสงท่านัง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๒๕

เด็กชายอนันต์ เรียนไธสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๒๖

เด็กชายกิรติ ผิวทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๒๗

เด็กชายชินดนัย วิภาคะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๒๘

เด็กหญิงณัฐชยา นิจรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๒๙

เด็กหญิงปารวดี ยัดไธสง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๓๐

เด็กชายพีรภัทร คงดัน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๓๑

เด็กชายศุภกฤต จันทร์หอม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๓๒

เด็กชายกรกช พันมณี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๓๓

เด็กชายกฤษณ จุมพล
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๓๔

เด็กชายจิตติพัฒน์ สีมาเคน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๓๕

เด็กชายชนัญู ปะละภา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๓๖

เด็กชายชวิศ เรียนไธสง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๓๗

เด็กหญิงประริดา เลไธสง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๓๘

เด็กชายพงศธร บุญไธสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๓๙

เด็กชายพีรภัทร เพลงสันเทียะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๓๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๔๐

เด็กชายภัทรดนัย บัวงาม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๔๑

เด็กหญิงมัลลิกา มะลิเลิศ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๔๒

เด็กชายวรชาติ แซ่อึง

๊

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๔๓

เด็กชายศักดิโชติ บุญโสม
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๔๔

เด็กชายศุภกิจ ปะโมทาติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๔๕

เด็กหญิงอาทิตยา แสนศิริ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๔๖

เด็กชายไกรสร บรรลือ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๔๗

นางสาวธัญจิรา จิตโสภากุล
๐๓/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๔๘

นายนิวัฒน์ รินไธสง
๒๙/๐๕/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๔๙

เด็กหญิงปณัยกร ไลไธสง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๕๐

เด็กหญิงวนิรดาพร มุทุจิตร
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๕๑

เด็กชายวรกฤต ศรีหามายา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๕๒

เด็กชายวีรชัย เลไธสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๕๓

เด็กหญิงศิริพร มูลไธสง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๕๔

เด็กหญิงศุภสุตา สูบไธสง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๕๕

เด็กหญิงสุภาวิณี จันทนนตรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๕๖

เด็กชายอธิภัทร์ โพธิเงิน

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๕๗

เด็กชายอนุชา คงคุณ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๕๘

เด็กหญิงอริสรา เนยไธสง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๕๙

เด็กหญิงอาทิติยา นวลไธสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๖๐

เด็กชายเจษฎา เสนาซุย
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีคุณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๖๒

เด็กชายกฤตเมธ ชาติรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๖๓

เด็กชายกฤษฎา หล้าสูงเนิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๖๔

เด็กชายกฤษฎา แซ่ลิม

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๖๕

เด็กหญิงกวิสรา ปญจะรัก
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๖๖

เด็กหญิงกัลย์สุดา สร้อยณรงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๖๗

เด็กชายก้องเกียรติ คนรู้
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๖๘

เด็กชายจักรพงษ์ แก้วเพชร
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๖๙

เด็กชายธนพัท นอกไธสง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๗๐

เด็กชายธนาโชค ชานุวงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๗๑

เด็กหญิงนรินทร์พร เนียมไธสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๗๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ ชาลีวัลย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๗๓

เด็กหญิงปนัดดา บุญเขือง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๗๔

เด็กหญิงปุณยนุช ศรีหามายา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๓๑ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๗๕

เด็กหญิงพิริศา สีสุมา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๗๖

เด็กหญิงพิสมัย รสไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๗๗

เด็กชายภัทรพล โนนไธสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๗๘

เด็กชายรัชชานนท์ บุญสอด
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๗๙

เด็กชายศิวัช จูมจัตุรัส
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๘๐

เด็กหญิงอภิชยา จันทะสอน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๘๑

เด็กชายอภิรักษ์ น้อยมี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๘๒

เด็กหญิงอภิสรา พวงไธสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๘๓

เด็กหญิงแคทรียา น้อยเวียง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๘๔

เด็กหญิงสิรภัทร วิศิษฎ์ศิลป

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๘๕

เด็กหญิงอาฑิตญา สบายดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๘๖

เด็กหญิงขัตติยา สีหามาต
๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๘๗

เด็กหญิงอภิญญา หาญสาริกิจ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เทือกดอนหัน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๘๙

เด็กหญิงกวินนาฎ นาคไธสง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๙๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา เกไธสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๙๑

เด็กชายกิตติวัฒน์ สมบูรณ์นาดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๙๒

เด็กชายจักรภัทร เชาระกำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๙๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ อุปเงิน
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๙๔

เด็กหญิงชนัญธิดา ธนาเศรษฐพัชร์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๙๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ เหล่าอัน
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๙๖

เด็กชายณชา เปะไธสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๙๗

เด็กชายณัฐชนน เรืองศรี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๙๘

เด็กชายณัฐชนนท์ โพธิขำ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๐๙๙

เด็กชายณัฐธพงษ์ เบอร์ไธสง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๐๐

เด็กชายณัฐนันท์ ทองธารา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๐๑

เด็กหญิงณัฐยาพร ไลไธสง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๐๒

เด็กชายทีปกร ปะมะโน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๐๓

เด็กชายธนโชติ จันทร์นวล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๐๔

เด็กหญิงธัญรดา ชนะพาล
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๐๕

เด็กชายธเนศ ชาวไร่เงิน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๐๖

เด็กหญิงปาณิศา มาเย็น
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๐๗
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

จงษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๐๘

เด็กชายพีรดนย์ ปุผาลา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๐๙

เด็กชายภัทรเดช รินไธสง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๓๒ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๒๑๑๐

เด็กชายภีมภมร กาสี
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๑๑

เด็กชายมนัส ชัยโชค
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๑๒

เด็กชายมนัสชัย ภูมิอินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๑๓

เด็กหญิงรมิดา เยาว์ไธสง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๑๔

เด็กชายศราวุธ จันทะคาต
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๑๕

เด็กหญิงศุชาวรี ดลตรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๑๖

เด็กหญิงสร้อยฟา เหมือนแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๑๗

เด็กหญิงอภิชญา เปรมไธสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๑๘

เด็กหญิงอาภัสรา ทองชนะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๑๙

เด็กชายเจษฎากร ฐานะ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๒๐

เด็กชายเดชอุดม ประกอบกิจ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๒๑

เด็กชายแสนดี ลอยไธสง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๒๒

เด็กหญิงกนกภรณ์ เค็งนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๒๓

เด็กชายกมลภพ แปลงไธสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๒๔
เด็กชายกฤษณรากรณ์

พริวไธสง

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๒๕

เด็กหญิงกัญญาภัค ดาโสม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๒๖

เด็กหญิงกัญธิดา เหมสิงห์
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๒๗

เด็กหญิงขจารีย์ กาลาม ๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๒๘

เด็กหญิงขนิษฐา มากพูน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๒๙

เด็กหญิงขวัญฤดี วรสิงห์
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๓๐

เด็กชายจิตรภาณุ เนตรแสงสี
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๓๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิริพุทไธวรรณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๓๒

เด็กหญิงชญานิษฐ์ สายดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๓๓

เด็กชายชนาธิป อาษานอก
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๓๔

เด็กหญิงชนาภัทร แก้วไธสง
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๓๕

เด็กชายชัชพงศ์ พันธ์บัวแพง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๓๖

เด็กหญิงชาลิดา ยมศรีเคน
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๓๗

เด็กหญิงณัฏฐพร สันทา
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๓๘

เด็กชายณัฐชัย สาระสิทธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๓๙

เด็กหญิงณัฐสุดา พรไทย
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๔๐

เด็กหญิงดารารัตน์ วิศิษฎ์ศิลป
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๔๑

เด็กหญิงทัชชกร ร่มจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๔๒

เด็กชายธนกฤต รอดชีวะ ๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๔๓

เด็กหญิงธนพร เบ้าหัวดง ๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๔๔

เด็กชายธนภูมิ ภูมิพยา ๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๓๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๔๕

เด็กชายธนภูมิ อิงไธสง ๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๔๖

เด็กชายธนภูมิ แสนโข
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๔๗

เด็กชายธนากร สีหอน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๔๘

เด็กชายธนากร แก้วไธสง
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๔๙

เด็กหญิงธารนรินทร์ ภูแต้มนิล
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๕๐

เด็กชายธิติวุฒิ ไพรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๕๑

เด็กหญิงนัทธมน ยิงชัชวาล

่

๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๕๒

เด็กชายประกฤษฏิ

์

ประทุมคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๕๓

เด็กหญิงประภาวดี เพชรสิงห์ ๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๕๔

เด็กหญิงปรินัณดิ

์

เวหน ๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๕๕

เด็กชายปวรุตน์ ขันสะอาด
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๕๖

เด็กหญิงปวีนา เพชรหล้า ๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๕๗

เด็กหญิงปณฑารี แก้วเทียน
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๕๘

เด็กหญิงปยดา พวงยาว ๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๕๙

เด็กหญิงปุณยาพร ชูศรีทอง
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๖๐

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

แบนไธสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๖๑

เด็กหญิงพรรณธร ก้อมมังกร
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๖๒

เด็กหญิงพัชลิตา รัตนวิชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๖๓

เด็กชายภควัฒน์ บุญพันธ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๖๔

เด็กหญิงภัทรธิดา สิงห์ขจรศักดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๖๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๖๖

เด็กหญิงภาราดา เสาศิลา
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๖๗

เด็กชายภูรินทร์ ม่วงอากาศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๖๘

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ศรีสวนจิก
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๖๙

เด็กหญิงภูษณิศา บุบผามะตะนัง ๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๗๐

เด็กชายมงคล สมสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๗๑

เด็กชายรติพงษ์ พลสีชา
๑๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๗๒

เด็กหญิงรินพาพร ชาญสนาม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๗๓

เด็กหญิงวริศรา ชนะพาล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๗๔

เด็กหญิงวริศรา เพชรท้วม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๗๕

เด็กชายวัชรพงศ์ วงษ์วิลา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๗๖

เด็กชายวัยวัฒน์ ทัดบัวขำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๗๗

เด็กชายวายุ สุวรรณวิจิตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๗๘

เด็กชายวีรภาพ ลาดไธสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๗๙

เด็กหญิงศศิกานต์ โรจน์ชารี ๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๓๔ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๘๐

เด็กหญิงศศิธร แย้มปู ๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๘๑

เด็กหญิงศศิธาร อิงไธสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๘๒

เด็กหญิงศิรประภา ธนาเศรษฐพัชร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๘๓

เด็กหญิงศิรินธา พรมวิเศษ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๘๔

เด็กหญิงศิลามณี ตรีกมล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๘๕

เด็กชายศุภากร มีอยู่ ๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๘๖

เด็กชายสันตินันท์ สันตจิตร ๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๘๗

เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีมหาพรหม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๘๘

เด็กหญิงสุกฤตา พิทักษ์เกิด
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๘๙

เด็กหญิงอชิรญา มานาดี
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๙๐

เด็กชายอนุภัทร บุไธสง
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๙๑

เด็กชายอภิรักษ์ ด่านไธสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๙๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คนยืน
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เพลินสิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๙๔

เด็กหญิงอรปรียา สว่างนอก

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๙๕

เด็กหญิงออมทรัพย์ ค้าขาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๙๖

เด็กชายอัศรินทร์ ชินสีนวน ๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๙๗

เด็กชายเกริกพล สิงมะหม้อ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๙๘

เด็กชายเกริกเกียรติ อุตราศรี
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๑๙๙

เด็กชายเกศฎา ศักดิดาเดช

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๐๐

เด็กชายเชษฐา นาเจริญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๐๑

เด็กหญิงกรรภิรมย์ นวลไธสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๐๒

เด็กชายกฤษดา นครไธสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๐๓

เด็กชายคฑาวุธ ดำดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๐๔

เด็กหญิงจันทิมา แปลงไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๐๕

เด็กชายชัยวัฒน์ วันทะมาตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๐๖

เด็กหญิงฐานิดา เตียงไธสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๐๗

เด็กชายณัฐดนัย ด้วงขันคำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๐๘

เด็กหญิงณัฐพร เกลียววงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๐๙

เด็กชายธนากร โพธิบัติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๑๐

เด็กหญิงธันวา นอกไธสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๑๑

เด็กหญิงนิวัลย์ดา สมัครเดียว
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๑๒

เด็กหญิงบัณฑิตา พันสีนาค
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๑๓

เด็กชายประกฤษฎิ

์

บุญท่วม
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๑๔

เด็กหญิงปาจรีย์ เนียงไธสง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๓๕ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๑๕

เด็กชายพงษ์เดช รินไธสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๑๖

เด็กหญิงพรนภา โสพัด
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๑๗

เด็กหญิงพิชญาภา ศรีบุญวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๑๘

เด็กชายวรเทพ วรสีหะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๑๙

เด็กชายวัชรากร ฉิมพลี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๒๐

เด็กชายวิทวิน มีแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๒๑

เด็กชายศักกร วรรณวิจิตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๒๒

เด็กหญิงสิริภัชรพี แจะไธสง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๒๓

เด็กชายเกรียงไกร หมืนไธสง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๒๔

เด็กหญิงเนตรมณี ภาษี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๒๕

เด็กชายเมฆา ทุมทราย
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๒๖

เด็กหญิงแพรวา แปลงไธสง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๒๗

เด็กชายเจษวิทย์ คำพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๒๘

เด็กชายกิตติพงศ์ เนียงไธสง

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๒๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชาธรรมมา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๓๐

เด็กชายสถาพร พาแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๓๑

นางสาวงามเนตร นวลไธสง
๐๑/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๓๒

นางสาวจันทร์จิรา จันทะมาตย์
๒๙/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๓๓

นางจำเนียร สว่างนอก
๐๘/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๓๔

นางชิดชนก ศรีมหาพรหม
๑๘/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๓๕

นางชิวเจียง รอดโฉม
๐๒/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๓๖

นางณัชชา เชิญรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๓๗

นางนงลักษณ์ เรืองอุดมทรัพย์
๐๕/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๓๘

นายบรรเจนต์ ลิไธสง
๒๖/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๓๙

นางบานเย็น ขันอุดทา
๒๕/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๔๐

นายบุญสวน ไลไธสง
๐๙/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๔๑

นางสาวบุญโฉม ลมไธสง
๒๒/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๔๒

นายปฏิวัติ ศรีมหาพรหม
๒๖/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๔๓

นายพงษ์พันธุ์ รักษาทรัพย์
๐๓/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๔๔

นายพิทยา วิชาเลิศเรืองเดช
๑๓/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๔๕

นางพิทยาพร สุทธิประภา
๐๖/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๔๖

นางสาววรางคณา ดาโสม
๑๖/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๔๗

นางวรินทร์ นรินทร์รัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๑๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๔๘

นางศศิกาญจน์ พรไทย
๓๑/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๔๙

นางสมพิศ ศรีทอง
๑๒/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๓๖ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๕๐

นายสามารถ นรินทร์รัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๕๑

นางสุภาวดี จำชาติ
๑๕/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๕๒

เด็กหญิงกรกนก เดือนไธสง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๕๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ลิตรไธสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๕๔

เด็กชายชยุตพงษ์ สีสิว

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นารถไธสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๕๖

เด็กหญิงปรีดาวรรณ เปลียนไธสง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๕๗

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ พลไธสง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๕๘

เด็กชายพลกฤต เทียนมิงมาตย์

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๕๙

เด็กชายรัญจกร เปลียนไธสง

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๖๐

เด็กหญิงรุ่งระวี เข็มทอง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๖๑

เด็กชายวรวุฒน์ พรมนอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๖๒

เด็กหญิงสุรีย์พร ราชสีภูมิ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๖๓

เด็กหญิงเฉิดฉาย สถิตไพบูลย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๖๔

เด็กชายกฤษกร ตากิมนอก

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๖๕

เด็กหญิงชนาภัทร ฤทธิไธสง

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๖๖

เด็กหญิงณิชา เปลียนไธสง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๖๗

เด็กหญิงปนัดดา วันสุวรรณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๖๘

เด็กชายพงศธร บุญยัง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๖๙

เด็กชายพีรภาส ตาไธสง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๗๐

เด็กชายพงศกร มุ่งเกิด
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๗๑

เด็กหญิงวนิดา ดาวไธสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๗๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ตาไธสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๗๓

นางคำไหล เสพสุข
๑๔/๐๓/๒๔๙๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๗๔

นายทองดี ตาไธสง
๒๕/๐๓/๒๔๙๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๗๕

นางประกอบ ตาไธสง
๐๕/๑๒/๒๔๙๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๗๖

นางปุณยานุช ดาษไธสง
๐๑/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๗๗

นายพรม เตียงไธสง
๐๓/๐๕/๒๔๙๓

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๗๘

นางสาวพรมมา ดำไธสง
๑๒/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๗๙

นางละออง แก้วไธสง
๐๕/๐๒/๒๔๙๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๘๐

นางละเอียด นาลาด
๒๙/๐๕/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๘๑

นางสกุล พุงไธสง
๑๘/๐๓/๒๔๙๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๘๒

นายสพลเชษฐ์ ดาษไธสง
๑๗/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๘๓

นายสำราญ หล่าไธสง
๒๗/๐๑/๒๔๘๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๘๔

นางสำลา วันสุวรรณ
๑๙/๐๔/๒๔๙๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๓๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๘๕

นางสำเนียง งามเจริญ
๑๓/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๘๖

นายสำเนียร เตียงไธสง
๑๖/๐๗/๒๔๙๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๘๗

นางสุมล รอมไธสง
๒๙/๐๖/๒๔๙๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๘๘

นางสุวรรณ ชาญสูงเนิน
๑๐/๐๓/๒๔๘๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๘๙

นางหนูเพียร สงนอก
๑๑/๐๒/๒๔๙๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๙๐

นายเพชร ดาษไธสง
๐๑/๑๐/๒๔๗๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๙๑

นางสาวสุกัญญา ทองจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๙๒

เด็กหญิงขวัญลักษณ์ ชัยชุมพล
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๙๓

เด็กหญิงคุณัญญา ประภูชะโก

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๙๔

เด็กชายณัฏฐกฤษฎิ

์

แสงชาตรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๙๕

เด็กชายธนกร พลมณี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๙๖

เด็กหญิงธันวา หนังไธสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๙๗

เด็กหญิงนันทกานต์ เกิดศิริ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๙๘

เด็กหญิงศรันยา ศรีมุงคุณ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๒๙๙

นายจิระศักดิ

์

สัปสาร
๑๒/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๐๐

นางสาวจุฬาลักษณ์ เปลียนไธสง

่

๑๕/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๐๑

นางประพิน ไลไธสง
๐๒/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๐๒

นางสาวศิวาพร หินกอก
๒๙/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๐๓

นางอรุณ ไลไธสง
๒๐/๐๕/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๐๔

เด็กชายพงศพิพัฒน์ ปุราชะกา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๐๕

เด็กชายภาคิน ภูเชตวัน
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๐๖

เด็กหญิงมัฐศิกาญจน์ หยุ่มไธสง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๐๗

เด็กชายราเชน ยุบไธสง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๐๘

เด็กหญิงสุพรทิพย์ นุชัยรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๐๙

เด็กชายสุภัควี อนุพงศากูล
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๑๐

เด็กหญิงสุภาวดี หยุ่มไธสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๑๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปริโต
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๑๒

เด็กชายอลงกรณ์ สุตนนท์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๑๓

เด็กหญิงจิดาภา นมัสไธสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๑๔

เด็กหญิงจิรภิญญา ด้ายกลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๑๕

เด็กหญิงพิมพ์พร ยิบไธสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๑๖

เด็กหญิงสิริธร วรุณศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๑๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ ทองสาย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๑๘

เด็กหญิงสุพิชชา ภะวะพินิจ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๑๙

เด็กชายหลักทัย จันทศร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๓๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๒๐

เด็กชายกฤษณพล ชมเชย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๒๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

สารเถือนแก้ว

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๒๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีคง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๒๓

เด็กชายณัฐพงศ์ เนียนไธสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๒๔

เด็กหญิงณิชาภัทร พลทัพ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๒๕

เด็กหญิงนนท์ธิดา แซ่โจว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๒๖

เด็กหญิงนรภัทร ปุราทำเม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๒๗

เด็กหญิงปภัสสร มูลวงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๒๘

เด็กหญิงปาลิตา ฤทธิบาล
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๒๙

เด็กหญิงมะลิลา อันปญญา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๓๐

เด็กชายรัฎชานนท์ ยุบไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๓๑

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ด่านนอก
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๓๒

เด็กหญิงสุพัตรา ปุเรตัง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๓๓

เด็กหญิงสุวรรณณี สิทธิศรีจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๓๔

นางสาวกมลทิพย์ จันทร์หนองหว้า
๑๓/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๓๕

นางสาวกิงฟา

่

ปะดมทาติ
๒๐/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๓๖

นายชวลิต ล้อมไธสง
๒๔/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๓๗

นางสาวชไมพร ทองดี
๑๕/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๓๘

นางนวนตรี พิมพ์ขาว
๑๐/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๓๙

นางสาวพันทิวา ปุราสะกัง
๒๑/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๔๐

นางรัชฎากร เนืองปญหา

่

๒๙/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๔๑

นายสุนทร ลิไธสง
๑๑/๑๐/๒๔๙๙

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๔๒

นางสุรีย์ แยกไธสง
๒๒/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๔๓

เด็กหญิงกานต์พิชชา ศรีจันทา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๔๔

เด็กหญิงปลายฟา สติยศ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๔๕

เด็กหญิงรัชนีกร กอมณี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๔๖

เด็กหญิงศรุตา อรุณรัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๔๗

เด็กชายอภินันท์ จันทาอ่อน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๔๘

เด็กหญิงแพรวา บุญอำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๔๙

นางกนกอร สีหามาตย์
๙/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๕๐

นางกฤษณา เกลียววงศ์

่

๑๑/๑/๒๕๑๕
โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๕๑

นางสาวนิดทิกาญจน์ จันทะดี
๒๙/๔/๒๕๒๓

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๕๒

นางสาวสมบัติ แอบไธสง ๓/๑/๒๕๒๕ โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๕๓

นายอะนันท์ คณะกูล
๘/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๕๔

เด็กชายคมสัน ยันไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๓๙ / ๘๔๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๕๕

เด็กหญิงชนิศา คำตัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๕๖

เด็กชายวีรภัทร วิเศษดอนหวาย
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๕๗

เด็กชายศรัณย์ บุญเข็ม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๕๘

เด็กหญิงอรพินทุ์ อินกอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๕๙

เด็กชายเจษฎา เพียรไธสง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๖๐

เด็กหญิงไหมฟา เจริญสุข
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๖๑

เด็กชายกฤษณะ ปดตาระโพธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๖๒

เด็กหญิงฆริศา นุ้ยบุตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๖๓

เด็กหญิงชนิตา หอมดวง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๖๔

เด็กชายชรินทร์ นนสีราช
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๖๕

เด็กหญิงญาดา เมยไธสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๖๖

เด็กชายณทชัย ย่อยไธสง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๖๗

เด็กหญิงณัฐชา เนียวเจริญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๖๘

เด็กหญิงณัฐนิชา เย็นไธสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๖๙

เด็กหญิงทิพย์นารี ยินไธสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๗๐

เด็กชายธนากร เหมือยไธสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๗๑

เด็กชายประกฤษฎิ

์

ปกไธสง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๗๒

เด็กชายวงศธร ผึงไธสง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๗๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สอนทมาตย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๗๔

เด็กชายสรศักดิ

์

ฝายพลแสน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๗๕

เด็กชายอิทธิกร บุญโจม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๗๖

เด็กชายเดชณรงค์ บัวระพา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๗๗

เด็กชายธนดล ชินสีนวล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๗๘

เด็กชายธนโชติ ชินสีนวล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๗๙

เด็กชายธีรภัทร ปสสาวะโก
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๘๐

เด็กชายรพีภัทร นินบ่อ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๘๑

เด็กชายระพีพัฒน์ ชัยสีดา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๘๒

เด็กชายคมคิด เสนาสังข์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๘๓

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ปตะรังศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๘๔

เด็กชายชนะ สิทธิศรีจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๘๕

เด็กหญิงชลธิชา โนนโพธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๘๖

เด็กชายชัยชนะ กลันความดี

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๘๗

เด็กชายติณณภพ ปนะถา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๘๘

เด็กหญิงถลัชนันท์ คำมาพันธ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๘๙

เด็กชายธนรัตน์ ชัยเมืองแมน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๔๐ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๙๐

เด็กหญิงนฤภร พานโคตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๙๑

เด็กหญิงพิทยารัตน์ ปญจา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๙๒

เด็กชายพีระพงษ์ คงบุญวาส

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๙๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เกาะกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๙๔

เด็กหญิงวิชุดา ลามพัฒน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๙๕

เด็กชายวิรโชติ เพียสังกะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๙๖

เด็กชายสงกรานต์ ไกรนอก
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๙๗

เด็กชายอนณ โพธิบุบผา

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๙๘

เด็กชายอนวัทย์ ศิริจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๓๙๙

เด็กหญิงอนัญญา มีโคตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๐๐

เด็กชายอมรกานต์ แดนแก้วมูล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๐๑

เด็กชายเจษฎา พลนงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๐๒

เด็กหญิงโยษิตา โสภา
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๐๓

เด็กหญิงจิตตราพร ปุริโต
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๐๔

เด็กหญิงชมพูนุช ทองสาย

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๐๕

เด็กชายชินวัตร ประทุมเมฆ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๐๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ๋องสุทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๐๗

เด็กชายณัฐวัตร แสงดาวสว่าง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๐๘

นายณัฐวุฒิ หอมดวง

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๐๙

เด็กชายธเนศ จันทา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๑๐

เด็กชายนนธวัฒน์ ปุเรชะตัง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๑๑

เด็กหญิงบุชกร วันแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๑๒

เด็กหญิงประเสริฐดี สวรรค์ขวัญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๑๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตอบไธสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๑๔

เด็กหญิงภัทรมน ยอนไธสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๑๕

เด็กชายภูริณัฐ ปริวันตัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๑๖

เด็กหญิงรมิดา ศรีนาฏนาวา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๑๗

เด็กหญิงลลิตา โอฐประไพ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๑๘

เด็กชายวงศกร ปุผาลา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๑๙

เด็กหญิงวรัญญา ประทุมเมฆ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๒๐

เด็กชายวรากร ปุราชะธัมมัง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๒๑

เด็กหญิงวิราภรณ์ เยียมไธสงค์

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๒๒

เด็กชายศักรินทร์ ทิพอุทัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๒๓

เด็กชายศุภชัย ประทุมเมฆ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๒๔

เด็กหญิงสรยา โสภา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๔๑ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๒๕

เด็กชายสิญชัย แสงประจักษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๒๖

เด็กชายสุรพงษ์ ทนงตน
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๒๗

เด็กชายสุรยุทธ์ สารสิทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๒๘

เด็กชายอภิลักษณ์ ปุราชะกา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๒๙

เด็กหญิงอรพิณ ย่อยไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๓๐

เด็กหญิงอารีรักษ์ ปุผาโล
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๓๑

เด็กชายจีระสุวรรณ ปะกาเว
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๓๒

เด็กชายฌอน ภักดีเพชร
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๓๓

เด็กหญิงณัฐชา ย่อมกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๓๔

เด็กหญิงณัฐาภรณ์ เทียบโสภา
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๓๕

เด็กชายธีรภัทร นามวงศ์ศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๓๖

เด็กชายปฏิพัทธ์ ประริวันโต
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๓๗

เด็กชายปยะชัย ปญจา
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๓๘

เด็กหญิงพลอยไพลิน ทองตาสี
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๓๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ นาดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๔๐

เด็กหญิงมานิศรา กลันความดี

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๔๑

เด็กหญิงยลฤดี เปรมทา
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๔๒

เด็กหญิงวิยดา โคนไธสง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๔๓

เด็กชายวิวัฒน์ ตะทาดวง
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๔๔

เด็กชายศิริชัย ปุงไธสง
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๔๕

เด็กชายอภิรักษ์ จันมาค้อ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๔๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปุราชะกา
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๔๗

เด็กชายเดชประวิทธ์ แก้วหอมโชติ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๔๘

เด็กชายเนติพงษ์ แดงนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๔๙

นายจรูญ ทองอันชา

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๕๐

เด็กชายฉลองชัย วาปโย
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๕๑

นายชานนท์ เทียมทิพย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๕๒

นายดนัย ประทุมคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๕๓

เด็กชายธีรวัฒน์ เชือนิตย์

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๕๔

เด็กชายนันตะวัน เหลาสา
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๕๕

เด็กชายภานุพงศ์ นาสาทร
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๕๖

นายภูมินทร์ พ่วงปน
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๕๗

นายรติพงศ์ หมันอุส่าห์

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๕๘

นายวรเชษฐ์ แก้วกานัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๕๙

เด็กชายวัชรพล บำรุงลี
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๔๒ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๖๐

นายวิรุต พุสดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๖๑

นายโชติธนันท์ บำรุงลี
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๖๒

นางสาวกมลวรรณ บุญเข็ม
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๖๓

นายกิตติพงษ์ มิสา
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๖๔

นางสาวขนิษฐา ไกรนอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๖๕

นายจักรพงษ์ งอนสวัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๖๖

นางสาวชลลัดดา มหาสมเหลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๖๗

นางสาวญาดา มิสา
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๖๘

นายณัฐพงศ์ ทัศบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๖๙

นางสาวดวงหทัย ทองสุทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๗๐

นางสาวทิพยสุคนธ์ ปกไธสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๗๑

นายธวัช โหนดไธสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๗๒

นางสาวนริศรา จัตุประสาร
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๗๓

นางสาวนำฝน ภาวะรัตน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๗๔

นางสาวบุษราคัม กว้างเจริญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๗๕

นายปริญญา ประทุมคำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๗๖

นางสาวปาริฉัตร ปะทะโก
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๗๗

นายพัทธนันท์ ตลับทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๗๘

นายพิพัฒน์พงษ์ แดนแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๗๙

นายพิสิฐ ประเสริฐแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๘๐

นายพิเชรษฐ สมวงค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๘๑

นายภาณุวัฒน์ ช่อชู
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๘๒

นายภูมินทร์ จินโจ
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๘๓

นางสาวมัลลิกา สุตะภักดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๘๔

นายยงค์ยุทธ ปุราชะโน
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๘๕

นายรัฐธรรมนูญ คำผงสม
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๘๖

นางสาววราภรณ์ ประทุมมา
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๘๗

นางสาววิชญาพร ผ่องไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๘๘

นางสาววิยะดา ยอดสง่า
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๘๙

นางสาวศศิธร ประทุมคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๙๐

นางสาวศศินา จันทาอ่อน

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๙๑

นางสาวศิริพร พุงไธสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๙๒

นางสาวสุนิสา นิยมรัตน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๙๓

นายอนุวัฒน์ พรมศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๙๔

นายอรรถกร บุบผามาลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๔๓ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๙๕

นางสาวอำไพ ปวงคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๙๖

นายอุดม เมยไธสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๙๗

นายเมทา ประการะภา
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๙๘

นายโชคชัย พีชพรรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๔๙๙

นายโยธิน ตุพิลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๐๐

นายไชยวัตน์ โสภา
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๐๑

นายกมล ชะเมรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๐๒

นางสาวกัญทิมา ถนนนอก
๑๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๐๓

นางสาวจินดารัตน์ ศูนยะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๐๔

นายจิรเดช ปุผาลา
๒๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๐๕

นางสาวชัชฎาพร ปุเลทะตัง
๒๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๐๖

นายชัยธวัช ยังจันทร์อินทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๐๗

นางสาวญาณิศา จารุประกาศ
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๐๘

นายณัฐชัย แสงดวง
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๐๙

นายณัฐพร เยียมไธสง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๑๐

นายดนัย ปะโมทาติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๑๑

นางสาวดวงตะวัน ย่อยไธสง
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๑๒

นางสาวดารารัตน์ ทองจุลละ
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๑๓

นายธีรภัทร ฤทธิบาล

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๑๔

นายธีระพงษ์ ปะทุมโช

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๑๕

นายนิพนธ์ มหาสมเหลา
๑๗/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๑๖

นางสาวบุษกร สอนทมาตย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๑๗

นางสาวปวีณา จันเสน
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๑๘

นายพิทักษ์ ย่อมไธสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๑๙

นายพิสิฐ พานโคตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๒๐

นางสาวมณัชยา เนียมนอก
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๒๑

นางสาวมณีรัตน์ โสดาพัฒ
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๒๒

นายยุทธนา ยุบไธสง
๓๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๒๓

นางสาวรัตนา สีมา
๒๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๒๔

นายวัชรากร ชายทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๒๕

นายวายุ ปุผาโล
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๒๖

นางสาววิภาภรณ์ โทอุทา
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๒๗

นางสาวศิวพร แพงไธสง
๑๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๒๘

นางสาวศุภลักษณ์ ไชยสาร
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๒๙

นายสถาปนิก ศรีสุรักษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๔๔ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๓๐

นายสมพงษ์ เพียงพาน
๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๓๑

นายสหภาพ เปลืองไธสง

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๓๒

นายสหรัฐ เปลืองไธสง

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๓๓

นายสิทธิชัย ช่างฉาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๓๔

นายสุจิตต์ ประทุมตรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๓๕

นายอนุพงษ์ สมสูงเนิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๓๖

นางสาวอัจฉลพรรณี บำรุงลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๓๗

นางสาวอาภาศิริ ปุผาลา
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๓๘

นางสาวอินธิลา ปะติตังโข
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๓๙

นายเกรียงศักดิ

์

สังข์วิศักดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๔๐

นายเกศณี ทองพูน
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๔๑

นางสาวเจนนิภา วรศิริ
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๔๒

นางสาวแพรวมณี ประทุมเมฆ

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๔๓

นายไตรภพ พันพู
๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๔๔

เด็กชายภูวดล บุญแสน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๔๕

เด็กชายวัชระ คุณไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๔๖

เด็กชายศิวกร แก้วบุตรดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๔๗

เด็กชายอรุณ บัวแผน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๔๘

เด็กชายเวชสุวรรณ์ เฉวียงวงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๔๙

เด็กชายชานันต์ คินไธสง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๕๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

เปรมทา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๕๑

เด็กชายอนุชา ปตาทาโน
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๕๒

เด็กชายกิตติภูมิ ผาสุข
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๕๓

เด็กหญิงกุลธิดา สาดสิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๕๔

เด็กชายณัฐพล ศรีจุมพล
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๕๕

เด็กชายณัฐวัตร ปดไธสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๕๖

เด็กชายถิรวุฒิ เนียนไธสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๕๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ วระหมืน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๕๘

เด็กชายวิทวัส หมืนพรม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๕๙

เด็กชายอนุพงศ์ ปุงไธสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๖๐

นางจิตราพรรณ บุญลือชา
๑๒/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๖๑

นางทิฆัมพร ยุทธเสรี
๐๔/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๖๒

นายบุญเพ็ง ฉัตรวิทยากุล
๑๙/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๖๓

นายประวัติ บุญละคร
๐๑/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๖๔

นายประสิทธิ

์

บุตรไธสง
๒๙/๐๘/๒๕๐๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๔๕ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๖๕

นางสุคนธ์ บุบผาตะนัง
๐๕/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๖๖

นางสุปราณี สืบทอง
๑๖/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๖๗

นางสุพัตร ปญญาสิทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๒๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๖๘

นางอาภาพร เสนาปกธงไชย
๐๔/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๖๙

นางเนตรา มููลดวง
๐๑/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๗๐

นางเพลินพิศ เกรียงไกรยศ
๐๔/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๗๑

นางเยาวภา รอดรักษ์
๐๘/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๗๒

นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพาล
๒๙/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๗๓

นายไพฑูรย์ มูลดวง
๑๕/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดสมศรี  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๗๔

เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ จันทร์ฝาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๗๕

เด็กชายกฤษดา ชารัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๗๖

เด็กหญิงกัญธิญา บุญด้วง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๗๗

เด็กชายกิตตินันท์ สุขดี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๗๘

เด็กชายกิตติภพ สระทองเพ็ชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๗๙

เด็กชายกิตติภูมิ หอมกลิน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๘๐

เด็กหญิงจันทิมา ดาทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๘๑

เด็กหญิงจิรัชยา ฉลาดดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๘๒

เด็กชายณัฐพงษ์ จิตศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทรงพระ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๘๔

เด็กชายต่อลาภ ลาดศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๘๕

เด็กชายธนกร อินทกูล
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๘๖

เด็กชายธนพล คงสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๘๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

รอบรู้
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๘๘

เด็กชายธีรโชติ สันตะโก
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๘๙

เด็กชายนพรินทร์ นรินทร์นอก
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๙๐

เด็กหญิงนรีวรรณ เหมพันธุ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๙๑

เด็กชายนัดตพล ราชวิชา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๙๒

เด็กชายบดินทร์ ระตาภรณ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๙๓
เด็กหญิงบัวสุวรรณวารี

ฤทธิมนตรี

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๙๔

เด็กชายประดิษฐ์ แปลงไร่
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๙๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ครองสี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๙๖

เด็กชายปณณวิชญ์ ยอดนำคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๙๗

เด็กหญิงปานณิตา เคนสุข
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๙๘

เด็กหญิงปยธิดา ราชวิชา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๕๙๙

เด็กชายปยะพงษ์ เล็กน้อย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๔๖ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๐๐

เด็กหญิงปุญญิศา แวงแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๐๑

เด็กหญิงพรนิภา โยธานันท์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๐๒

เด็กชายพรเทวา ขุราษี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๐๓

เด็กหญิงพัชชา แสงอโณ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๐๔

เด็กหญิงพัชรี ชืนใจ

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๐๕

เด็กชายภัทรพล ไชยพิมพา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๐๖

เด็กหญิงภัทรวดี สนใจ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๐๗

เด็กชายภาคภูมิ เทพเสนา
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๐๘

เด็กชายยศพล คงสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๐๙

เด็กชายระพีพัฒน์ ศิริโชติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๑๐

เด็กชายราเฟล ไมรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๑๑

เด็กหญิงวรรณภา หอมหวล
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๑๒

เด็กหญิงวารี ฤทธิมนตรี

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๑๓

เด็กหญิงวิภาดา ล้อสันเทียะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๑๔

เด็กหญิงศวิตา ยินดีรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๑๕

เด็กหญิงศศินภา จอมทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๑๖

เด็กหญิงศุภัชรินทร์ ศรีสมรูป

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๑๗

เด็กชายสาโรจน์ นิลโอโล
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๑๘

เด็กชายสิทธิชัย โคตร์ชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๑๙

เด็กชายสิทธิโชค ดีรักชาติ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๒๐

เด็กหญิงสุชานาฏ จงใจงาม
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๒๑

เด็กชายสุทัศน์ สมรูป
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๒๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ บัวหุ่ง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๒๓

เด็กชายอรชุน ชะตัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๒๔

เด็กหญิงอรฤดี ยาวรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๒๕

เด็กหญิงอังคณา สุดเดช
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๒๖

เด็กหญิงอัญชิสา อุตอามาตร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๒๗

เด็กชายอิทธิพล เงินสัจจา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๒๘

เด็กชายเกรียงไกร หงษ์ทอง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๒๙

เด็กชายเดวิด โฮเมอร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๓๐

เด็กชายเตชพัฒน์ สะโมสูงเนิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๓๑

เด็กชายเมธา แสงศิวะฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๓๒

เด็กชายกริตติศักดิ

์

คงสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เตณะวัฒน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๓๔

เด็กหญิงกันตนา พลแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๔๗ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๓๕

เด็กหญิงกันตยา สลาประโคน
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๓๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ สวัสดีผล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๓๗

เด็กหญิงชนาภา ใวศิลป
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๓๘

เด็กหญิงชนิตรา บุญสุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๓๙

เด็กหญิงชลธิชา ทรัพย์มาก
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๔๐

เด็กชายชานนท์ จ่าแท่นทะรัง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๔๑

เด็กหญิงชาลิสา สอนอำคา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๔๒

เด็กหญิงญาดา พิทยานันท์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๔๓

เด็กชายณัฐกานต์ บุตรา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ในทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๔๕

เด็กชายธนากร ประดับศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๔๖

เด็กชายธีรพล ชัยมัน

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๔๗

เด็กชายนพพล เผยกลิน

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๔๘

เด็กหญิงนพรัตน์ จันทร์แสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๔๙

เด็กชายนพรัตน์ หัตถีจร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๕๐

เด็กหญิงนาราภัทร บุญเจริญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๕๑

เด็กหญิงนุชรินทร์ คำภาวะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๕๒

เด็กชายบุญชู ผลชู
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๕๓

เด็กหญิงปยะภรณ์ สำราญดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๕๔

เด็กชายพยุงศักดิ

์

ยำรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๕๕

เด็กหญิงพรศิริ จันทร์แสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๕๖

เด็กหญิงพลอยชมพู เจ็ดรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๕๗

เด็กหญิงพุทธรักษา ผลเกิด
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๕๘

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ ภูมิบุญชู
๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๕๙

เด็กชายรพีภัทร ยูงรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๖๐

เด็กหญิงลิปดา แสนบุญศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๖๑

เด็กหญิงศศิณา ทำยาฤทธิศักดิ

์ ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๖๒

เด็กชายสรชัช สานอก
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๖๓

เด็กชายสรณ์สิริ ลิมประสิทธิ

้ ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๖๔

เด็กหญิงสายสวรรค์ นันทชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๖๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ พรนิคม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๖๖

เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ แซ่ลิม

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๖๗

เด็กชายสุรภูมิ องแช่ม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๖๘

เด็กหญิงหทัยภัทร นิลจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๖๙

เด็กชายอนุชา สอนอำคา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๔๘ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๗๐

เด็กชายอภิรักษ์ สมชาติ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อยู่ทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๗๒

เด็กชายอรรถพล ม่วงศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๗๓

เด็กหญิงอัญชลี ดาเทียน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๗๔

เด็กชายอาทิตย์ แสนคำภูมิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๗๕

เด็กชายอานุภาพ เมษา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๗๖

เด็กหญิงเพ็ญยุพา ข้อสกุล
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๗๗

เด็กชายเสถียรพร เชิดรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๗๘

เด็กชายไอศูรย์ คำสะอาด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สงวนทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๘๐

เด็กหญิงกัญนิกา ศรีทรัพย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๘๑

เด็กหญิงขนิษฐามณี ศิริ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๘๒

เด็กหญิงจรุพร งามสง่า
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๘๓

เด็กหญิงจิระนันท์ เจ็ดรัมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๘๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ธิธรรมมา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๘๕

เด็กชายชนภัทร กะการดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๘๖

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สุขเกษม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๘๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สายชมภู
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๘๘

เด็กหญิงฐิติชญา หาญชนะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๘๙

เด็กชายณรงค์วิทย์ สระแสง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๙๐

เด็กชายณัฐพงศ์ เนาวอำพล
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๙๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยมัน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๙๒

เด็กชายณัฐพล ยอดสุรินทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทรกำแหง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๙๔

เด็กชายธนากร ศรีทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๙๕

เด็กชายธรรมนูญ ธรรมชาติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๙๖

เด็กชายธีรภัทร์ ดีรักชาติ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๙๗

เด็กชายนรินทร์ เถาชาลี
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๙๘

เด็กหญิงนวรัตน์ สารโคตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๖๙๙

เด็กชายปริญญา แอมภารัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๐๐

เด็กหญิงปริณญา โพธิล้อม

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๐๑

เด็กหญิงปวีณา แกว่นแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๐๒

เด็กหญิงพิกุล บุญจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๐๓

เด็กชายพิษณุ ขวัญทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๐๔

เด็กชายพีรวัฒน์ กองสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๔๙ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๐๕

เด็กหญิงภัคจิรา กองแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๐๖

เด็กชายยุทธนา กันหาจร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๐๗

เด็กชายรัชชานนท์ สมานมิตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๐๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพ็งสลุด

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๐๙

เด็กหญิงรุ่งธิดา ศาลางาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๑๐

เด็กหญิงลลิศรา พุดจีบ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๑๑

เด็กหญิงวาสนา อุทัยแสน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๑๒

เด็กหญิงวิชดา แก้วกลม
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๑๓

เด็กหญิงวิภาวี สีแดง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๑๔

เด็กชายวีระพล โนคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๑๕

เด็กชายศุภเสกย์ แดงอาจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๑๖

เด็กชายสรอรรถ ยำรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๑๗

เด็กชายสราวุธ ส่องแสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๑๘

เด็กหญิงสิริพร แซ่โง้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๑๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ วิเชียร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๒๐

เด็กหญิงสุกัญญา อุไรพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๒๑

เด็กหญิงสุธัญญา มาลัยศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๒๒

เด็กชายสุพจน์ บุญจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๒๓

เด็กชายสุรสิทธิ

์

รัตนจุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๒๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชัยมี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๒๕

เด็กชายอนุชา โนนตะชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๒๖

เด็กหญิงอรวรา ศรีกนก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๒๗

เด็กหญิงเขมิกา เลิศยะโส
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๒๘

เด็กชายเจนภพ แย้มกระจ่าง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๒๙

เด็กชายเดชพนต์ สุมะหิงพันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๓๐

เด็กหญิงเบญจพรรณ ยิงรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๓๑

เด็กชายเมธัส ลีเกตุ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๓๒

เด็กชายกฤษดา ยำรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๓๓

เด็กหญิงกัลยา สุริโย
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๓๔

เด็กชายกิตตินันท์ ระตาภรณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๓๕

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ชฎาชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๓๖

เด็กหญิงขวัญจิรา ช่างเกวียน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๓๗

เด็กหญิงจารุวรรณ พันโพคา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๓๘

เด็กหญิงจุรีรัตน์ เยียมรัมย์

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๓๙

เด็กหญิงชภาภรณ์ ศาลางาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๕๐ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๔๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา อินทรกำแหง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๔๑

เด็กชายดนัย ยุดรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๔๒

เด็กหญิงดวงเดือน เขียวงาม
๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๔๓

เด็กชายธนพงษ์ อะเพือนรัมย์

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ เพ็ชรโต
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๔๕

เด็กชายธนัช
สุวรรธนะตระกูล

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๔๖

เด็กหญิงธัญญาเรศ เนียมหอม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๔๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

คงสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๔๘

เด็กหญิงนันทิดา ชินรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๔๙

เด็กหญิงนำฝน ศรีมุ้งง้าว
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๕๐

เด็กชายปฏิภาณ เสือชุมแสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๕๑

เด็กหญิงปนัดดา คำจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๕๒

เด็กชายพงศกร จันทร์เตีย

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๕๓

เด็กหญิงพัชราภา นาบ้าน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๕๔

เด็กชายพิพัฒน์ ยอดสุวรรณ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๕๕

เด็กหญิงพิยดา ช่างเรือนกุล
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๕๖

เด็กชายพีรพงษ์ ประจวบสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๕๗

เด็กหญิงภีชาณิตา รืนเริง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๕๘

เด็กชายมีชัย แก้วมณี
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๕๙

เด็กหญิงรวินันท์ สมบูรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๖๐

เด็กหญิงรัชนีกร ล้อสันเทียะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๖๑

เด็กหญิงวรรณฤดี ช่างเรือนกุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๖๒

เด็กชายวรวิทย์ จันทร์สุวรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๖๓

เด็กชายวัฒนา ภูคลัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๖๔

เด็กชายวันชนะ บัวหุ่ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๖๕

เด็กชายวีรพล ทุดบุญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๖๖

เด็กหญิงศิริพร ยันสันเทียะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๖๗

เด็กชายศิลาชัย ไกรงาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๖๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

สอนอำคา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๖๙

เด็กชายศุภณัฐ สอนอำคา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๗๐

เด็กชายสรยุทธ์ แสงใส
๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๗๑

เด็กชายสิริวัฒน์ แก้วกวย
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๗๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ เสริมวิเศษ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๗๓

เด็กหญิงสุนิตา รวมรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๗๔

เด็กชายอนุสรณ์ จรัญพงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๕๑ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๗๕

เด็กชายอภิชาติ แปลกกระโทก
๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๗๖

เด็กชายอรรถชัย สอนอำคา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๗๗

เด็กหญิงอรอนงค์ เถาสุวรรณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๗๘

เด็กชายอานนท์ ศรีวิไลเจริญสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๗๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ แสงคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๘๐

เด็กหญิงเขมิสรา ศรีพนมมาศ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๘๑

เด็กหญิงเนตรนภา เสริมวิเศษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๘๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุริโย
๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๘๓

เด็กหญิงกาญจนธัช พงษ์เวช
๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๘๔

เด็กชายฆเณศ สุระถาวร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๘๕

เด็กชายจรัสรวี อะโนราช
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๘๖

เด็กหญิงชญาภา อยู่กลันเถือน

่ ่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๘๗

เด็กหญิงชลีฉัตร โยมรัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๘๘

เด็กชายชาติชาย หาวิชา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๘๙

เด็กชายณัฐพล จันภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บาลีสัมพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๙๑

เด็กหญิงณัฐสุดา พรหมแสงใส
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๙๒

เด็กชายทินวัฒน์ วรเกตุ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๙๓

เด็กชายธนวิน แดงอาจ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๙๔

เด็กชายธนาภิวัฒน์ สีหา
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๙๕

เด็กชายธนารมย์ โยทานันท์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๙๖

เด็กชายธวัชชัย บุญตา
๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๙๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เนียมหอม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๙๘

เด็กหญิงบัณฑิตา พงษ์เวช
๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๗๙๙

เด็กชายปฎิพล ชืนศรี

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๐๐

เด็กชายปริญญา พรมอ่อน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๐๑

เด็กชายปรเมษฐ์ ฤทธิรณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๐๒

เด็กหญิงปาริชาติ วงษ์วังค์จันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๐๓

เด็กชายพรมพิชิต แสนคำภูมิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๐๔

นายพีรพัท โพธิแก้ว

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๐๕

เด็กชายพีรวิชญ์ บรรดาสิทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๐๖

นายภูริช ถวาย
๐๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๐๗

เด็กหญิงมันทนา โพธิชืน

์ ่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๐๘

เด็กชายยศธร สุขไสย
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๐๙

เด็กหญิงระพีพร ถาวรสันต์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๕๒ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๑๐

เด็กชายวรพจน์ โพธิแก้ว

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๑๑

เด็กชายวรวุฒิ ปะทังโข
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๑๒

เด็กหญิงศุภรัตน์ โฉมหน้า
๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๑๓

เด็กหญิงสุขฤทัย หล้ามาชน
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๑๔

เด็กหญิงสุภานัน โสกูล
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๑๕

เด็กหญิงสุภาพร พรมจรรย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๑๖

เด็กหญิงสุมิตรา สิทธิศิรดิลก

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๑๗

เด็กชายอณพล เมืองวงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๑๘

เด็กหญิงอทิตติยา เวียงการ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๑๙

เด็กชายอนุวัฒน์ สายสิงห์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๒๐

เด็กหญิงอัญชลี บุญตามทัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๒๑

เด็กชายอัษฎายุทธ ช่างเรือนกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๒๒

เด็กชายอาทิตย์ เอกคณาสิงห์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๒๓

เด็กหญิงอาทิตรา ศรีพิบาล
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๒๔

เด็กหญิงอารียา มาขุมเหล็ก
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๒๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา โยมรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๒๖

เด็กชายกฤติพงศ์ เตณะวัฒน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๒๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญตา
๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๒๘

เด็กชายคมกริบ เพ็งจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๒๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา ประนัมโต
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๓๐

เด็กชายฉันทพล วิรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๓๑

เด็กหญิงชลธิชา วงศ์อำมาตย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๓๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุญจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๓๓

เด็กหญิงธนัชพร อ่อนศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๓๔

เด็กชายธวัชชัย คงสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๓๕

เด็กหญิงธัญรดา ธงชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๓๖

เด็กชายธีรพล ปญญาสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๓๗

เด็กชายนันทวุธ ชาวกล้า
๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๓๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

แสนสิงห์
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๓๙

เด็กหญิงปณิตา สนิทสนม
๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๔๐

เด็กหญิงปนไพร บุญเพิม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๔๑

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีมุ้งง้าว
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๔๒

เด็กหญิงพรรณิพา ชมชืนดี

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๔๓

เด็กหญิงพิณพิวัช โยยรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๔๔

เด็กชายภูวดล ปานเพชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๕๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๔๕

เด็กชายรัตนศักดิ

์

ยาวรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๔๖

เด็กหญิงราณี ศิลาสุริยานนท์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๔๗

เด็กชายวีรฉัตร ชืนใจ

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๔๘

เด็กชายวีรยุทธ อาจหาญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๔๙

เด็กชายวีระชัย ลาจันทะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๕๐

เด็กหญิงศิริวิภา โสรธร
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๕๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดีสุวรรณ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๕๒

เด็กชายสุธิพงษ์ นันสุนีย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๕๓

เด็กหญิงสุนิตา โยงรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๕๔

เด็กหญิงสุพัตรา บุญด้วง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๕๕

เด็กหญิงสุพิชา สิทธิศิรดิลก

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๕๖

เด็กชายเอกราช ยิงรัมย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๕๗

เด็กหญิงไอยรา เสียงใหญ่
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๕๘

นางสาวกรวรรณ หอมขจร
๐๓/๐๑/๒๕๓๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๕๙

นายณัฐพงษ์ โสมุล
๑๓/๐๒/๒๕๓๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๖๐

นางสาวนิภาพร บุญทา
๐๗/๐๑/๒๕๓๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๖๑

นางสาวปยะวรรณ จันทะขาล
๒๕/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๖๒

นายพงษ์พันธ์ พิลาลำ
๐๓/๐๒/๒๕๓๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๖๓

นายวศิน แสงหัวช้าง
๑๔/๐๙/๒๕๓๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๖๔

นางสาวศศิธร คำเปล่ง
๐๓/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๖๕

นางสาวสวนีย์ ฤทธิรณ
๑๘/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๖๖

นายสมพร บุ้งทอง
๐๘/๐๕/๒๕๐๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๖๗

นายกลวัชร อินทราชา
๒๘/๐๒/๒๕๓๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๖๘

นางจุฬาลักษณ์ เนตรรักษ์
๒๗/๐๗/๒๕๐๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๖๙

นางชนาธิป ทองบ่อ
๒๓/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๗๐

นางดวงพร เอกวารีย์
๐๒/๐๘/๒๕๐๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๗๑

นางทัศนีย์ กลางสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๑๓
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๗๒

นางนทินี พรเสนา
๒๓/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๗๓

นางนิชชาวัลย์ ครองสุข
๐๔/๐๖/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๗๔

นางสาวนิตยา เพชรทอง
๐๖/๐๕/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๗๕

นางนุตญา มณีพงษ์
๒๘/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๗๖

นางสาวบูลย์สินี โพธิขำ
๒๓/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๗๗

นางประยุรภรณ์ บุ้งทอง
๒๖/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๗๘

นางปรียาลักษณ์ พระภูจำนงค์
๐๙/๑๒/๒๕๐๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๗๙

นางผ่องพรรณ์ บุญโสม
๑๐/๐๒/๒๕๑๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๕๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๘๐

นางภัทรวดี โพธินาแค
๐๔/๐๗/๒๕๑๕ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๘๑

นางสาวภัทร์ธีนันท์ พระภูจำนงค์
๐๗/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๘๒

นางมินตรา ใจกล้า
๑๕/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๘๓

นางวนิดา วรรณสุทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๐๔ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๘๔

นางวัชรี คณะมะ
๑๓/๐๗/๒๕๐๓ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๘๕

นางวิริสา ยอดอาจ
๑๙/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๘๖

นางศรีวิภา แถวนาชุม
๐๓/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๘๗

นางสาวสหราช งามเมืองปก
๑๙/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๘๘

นางสัมฤทธิ

์

บุญยัง
๐๑/๐๕/๒๕๐๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๘๙

นางสิริกร ประทุททอง
๑๑/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๙๐

นางสาวสุภารัตน์ วงศ์ณะรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๙๑

นางสุภาฤดี ธาสถาน
๒๔/๐๗/๒๕๐๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๙๒

นางสุภาวดี ตรีเหรา
๐๕/๐๑/๒๕๐๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๙๓

นายสุรสิทธิ

์

ฉิมงาม

๒๙/๑๑/๒๕๓๔
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๙๔

นางหทัยทิพย์ โพธิมาศ
๒๖/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๙๕

นายอนุวรรตน์ ศรีษาคำ
๑๗/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๙๖

นางอัญชลีพร มังมูล

่

๑๔/๐๑/๒๕๒๑
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๙๗

นางเนตรนภา พิทยานันท์
๑๐/๐๘/๒๕๐๒ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๙๘

นายสุรัตน์ พันธ์ฉลาด
๑๖/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๕๙/๒๒๘๙๙

เด็กหญิงจิรปภา อิมรัมย์

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๐๐

เด็กชายจีระวัฒน์ สีน้อย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๐๑

เด็กหญิงชนากร ชามนตรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๐๒

เด็กหญิงชาลิสา หมายงาม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๐๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุญตา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๐๔

เด็กชายณัฐพงษ์ โยยรัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๐๕

เด็กหญิงณินทิรา ศาลางาม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๐๖

เด็กหญิงดลฤทัย หอมกระโทก
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๐๗

เด็กหญิงดวงรักษา อรเพ็ชร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๐๘

เด็กชายธนัญชัย ยิงรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๐๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ แก้วดก
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๑๐

เด็กชายธีรยุทธ ห้วยชะนาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๑๑

เด็กหญิงนฤมล ยิงรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๑๒

เด็กหญิงนฤมล เครือจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๑๓

เด็กหญิงปณิตา ยางสันเทียะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๑๔

เด็กหญิงพรรณรายณ์ กองภา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๕๕ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๑๕

เด็กชายภคชาติ คู่กระสังข์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๑๖

เด็กชายภูริเดช ประจวบสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๑๗

เด็กชายมนัสกร ผดุงเวียง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๑๘

เด็กหญิงยุภาพร ยิงรัมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๑๙

เด็กชายรพีภัทร หมวดไธสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๒๐

เด็กชายวิทยา สมบัติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๒๑

เด็กชายศิลา ศรีเวียงคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๒๒

เด็กหญิงสาวิตรี ยิงรัมย์

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๒๓

เด็กหญิงสุพัฒตรา เกตุสิทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๒๔

เด็กชายอธิวัฒน์ สิมศิริวัฒน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๒๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ชัยเศรษฐี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๒๖

เด็กหญิงแจ่มจันทร์ อังกุระศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๒๗

เด็กหญิงโชสกุล ลมจิตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๒๘

เด็กชายไวยวุฒิ ยิงรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๒๙

นายทรงวุฒิ บุญกอง
๒๕/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๓๐

นางชญากาญจน์ ไชยดี

๒๔/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๓๑

นางทัตติกา จำปาศรี
๑๓/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๓๒

นางทิวาพร โจมรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๓๓

นายประนอม ขันธ์โพธิน้อย

์

๒๔/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๓๔

นางปราณี อาจกล้า
๑๘/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๓๕

นางพวงทอง ราชประโคน
๙/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๓๖

นายสมทรง มีพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๓๗

นายสวัสดิ

์

แสงแสน
๑๒/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๓๘

นางสุภัทราภรณ์ วงศาสนธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๓๙

นางอนงค์ จันทร์คง ๑/๐๒/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๔๐

นางแวววิมล สุวรรณ
๒๗/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๔๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

สุภสรณ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๔๒

เด็กชายณัฐกานต์ พรหมเมตตา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๔๓

เด็กชายทิตาวีร์ ชัยสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๔๔

เด็กชายธีระธาดา แก้วกวย
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๔๕

เด็กชายรัฐธรรม ศรีสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๔๖

เด็กชายสุเมธิวรรธ เมืองสิทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๔๗

เด็กชายอุทัย ใจกล้า
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๔๘

เด็กหญิงกฤติยาณี ชนะกาญจน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๔๙

เด็กหญิงณัฐริกา แสนสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๕๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๕๐

เด็กชายธนภัทร ธรรมโม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศาลางาม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๕๒

เด็กชายวิริยะ สุระถาวร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๕๓

เด็กชายสถิตย์ มังมูล

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองมอญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๕๕

เด็กชายธนกร ธรรมโม
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๕๖

เด็กหญิงธิดา ยวนรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๕๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

พืนแสน

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๕๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ สระมอญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๕๙

เด็กหญิงสุกัญญา ทวนมะเริง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๖๐

เด็กหญิงหฤทัย สีเขียว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๖๑

เด็กหญิงอรอนงค์ แสงวันทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๖๒

เด็กหญิงเสาวภา สมภักดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๖๓

เด็กชายดัสกร แสงงาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๖๔

เด็กชายธนฤทธิ

์

ยลสำอาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๖๕

เด็กชายภาณุพงศ์ ปฎิสา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๖๖

เด็กชายรัฐพล พึงไม้

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๖๗

เด็กชายสิทธิพงศ์ จิมานัง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๖๘

เด็กหญิงสิรินทรา กรุดประโคน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๖๙

เด็กชายอรรถชัย โพธิแก้ว

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๗๐

เด็กชายอรรถชัย ไปสกุล
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๗๑

เด็กชายคฑาวุธ อาจศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๗๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เหยียดรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๗๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ดัดถุยาวัตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๗๔

เด็กชายณัฐพล โฉมใส

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๗๕

เด็กหญิงนภา โนนขันแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๗๖

เด็กชายนิธิกร แปสูงเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๗๗

เด็กชายพิทยา บุญหลัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๗๘

เด็กชายพีรพัฒน์ รัตน์ทิพย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๗๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ กันมณี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๘๐

เด็กชายสิทธิชัย แสนบุญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๘๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

เหยียดรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๘๒

เด็กหญิงอภิสา สัมมะณี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมสด
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๘๔

เด็กหญิงดาราวีร์ ทรัพย์มาก
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๕๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๘๕

เด็กชายนันทวัฒน์ พรมสด
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๘๖

เด็กหญิงปญญาพร ยุบรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๘๗

เด็กหญิงพรสุดา สายสิงห์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๘๘

เด็กหญิงมุกดา อินสำราญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๘๙

เด็กหญิงรจนาลักษณ์ หลังแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๙๐

เด็กหญิงลัดดา โมฮัมมัด
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๙๑

เด็กชายวรกานต์ ศรีวงษา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๙๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ยามรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๙๓

เด็กหญิงวิชุฎาภรณ์ คำแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๙๔

เด็กชายศุภานิชย์ คุ้มโพน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๙๕

เด็กชายสุชาครีส์ แผ่นทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๙๖

เด็กหญิงสุชาดา วันทา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๙๗

เด็กหญิงสุภาพร ศรีจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๙๘

เด็กชายสุรชาติ พรมนัด
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๒๙๙๙

เด็กหญิงเอมอร ปจจยา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๐๐

นายธนพล จงปตนา
๒๘/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๐๑

นางจิราพร โรปริรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๐๒

นายปยะณัฐ เพียโคตร
๑๐/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๐๓

นางกุหลาบ เล็กดา
๓๑/๑๐/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๐๔

นางจรัล พูดเพราะ
๐๘/๐๒/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๐๕

นางชุฎาพร บุญฉลาด
๐๕/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๐๖

นางทองใส นาราช
๑๙/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๐๗

นางประภา ศรีภักดี
๑๘/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๐๘

นางพรรณทิพย์ เสนาวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๐๙

นางมยุรี มะลัยสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๑๐

นางสุพิชชา ราชธรรมมา
๐๓/๐๘/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๑๑

นายเชาวน์วัศ ลามีนนท์
๑๓/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๑๒

เด็กหญิงชุติมา มากล่อง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๑๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ ประเสริฐโส
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๑๔

เด็กชายธราธร ธิโกศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๑๕

เด็กหญิงพาธิดา อินจันทุม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๑๖

เด็กชายภูวดล แก้วโพธิพระ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๑๗

เด็กชายพิชิต เนตรสุพรรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๑๘

นางสาวคณิศร จูงาม
๑๗/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๑๙

นางจิรัชญา ศรีพาบุญ
๒๖/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองแม่มด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๕๘ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๒๐

นายธนโชติ เพ็งสอน
๒๓/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๒๑

นางธินิดา พิลาลำ
๑๗/๐๙/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๒๒

นางสถาพร วงศ์สายตา
๒๗/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๒๓

นายสาคร วงศ์สายตา
๒๔/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๒๔

เด็กหญิงกนิษฐา ปรุงกระโทก
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๒๕

เด็กหญิงชติมา ธิราพืชน์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๒๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุญหวัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๒๗

เด็กชายธนวัต บุญปก
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๒๘

เด็กชายธวัชชัย แสงทะจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๒๙

เด็กหญิงมณัฐชญา พิมพวง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๓๐

เด็กหญิงวิพาพร ก่อแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๓๑

เด็กหญิงศุภาวรรณ ห้วยลำโกน
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๓๒

เด็กชายสิรพัตร อินขอ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๓๓

เด็กหญิงอนงค์รักษ์ ห้วยลำโกน
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๓๔

เด็กหญิงอริสา ทุมมาศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๓๕

เด็กหญิงกัญญามาส โอบโคกสูง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๓๖

เด็กหญิงจิราภัทร เกษร
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๓๗

เด็กชายณัฐภูมิ ทองวิไล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๓๘

เด็กชายธนากร ชืนชม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๓๙

เด็กชายธีระวัฒน์ ทุมมาศ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๔๐

เด็กชายนนทกานต์ โคยะทา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๔๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ สีขาว
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๔๒

เด็กชายวรากร ชืนชม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๔๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ พันธ์ฉลาด
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๔๔

เด็กชายสุริยา ยิมรัมย์

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๔๕

เด็กหญิงอนุศรา แสงเพ็ง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๔๖

เด็กหญิงกวินธิดา วงศาสนธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๔๗

เด็กหญิงจิระณา ชืนชม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๔๘

เด็กหญิงจิราพร แก้วผาสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๔๙

เด็กชายชยณัฐ สองสี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๕๐

เด็กชายณัฐกร ทองวิไล
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๕๑

เด็กหญิงณัฐนรี พรมศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๕๒

เด็กหญิงณิชารีย์ คะดีเวียง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๕๓

เด็กชายธนรัตน คะรวนรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๕๔

เด็กชายธนากร แม้นแล้วมา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๕๙ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๕๕

เด็กหญิงปนัดดา สมบัติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๕๖

เด็กชายประดิษฐ์ เสาคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๕๗

เด็กหญิงปรารถนา นามวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๕๘

เด็กชายปริญญา อำไพพิศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๕๙

เด็กหญิงปยะรัฒน์ พงษ์ศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๖๐

เด็กหญิงปุณยนุช แสนรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๖๑

เด็กหญิงมาริษา ดนุชนาม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๖๒

เด็กชายอภิสิทธ์ ชิณวงศ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๖๓

นายสุรพงษ์ สุวรรณ
๒๘/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๖๔

นางจันทร์ศรี ศรีเจริญ
๑๐/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๖๕

นางสาวจินตนา จันทร์สว่าง
๒๙/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๖๖

นางพรรณี แก้วมูล
๑๘/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๖๗

นายพลาธิป ปะกะตัง
๑๑/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๖๘

นางพวงเพชร ขันธ์โพธิน้อย

์

๑๒/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๖๙

นางรจนา วรรณโคตร
๑๐/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๗๐

นางสุภาพร ทับทิมหิน
๒๕/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๗๑

นายอุทัย ลาดนาเลา ๗/๐๙/๒๕๐๕ โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก วัดอิสาน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๗๒

เด็กหญิงขนิษฐา มหาราช
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๗๓

เด็กชายคมกฤช ฉัตรรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๗๔

เด็กหญิงจิรนันท์ ช้อนรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๗๕

เด็กหญิงฐิติชญาน์ บุบผา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๗๖

เด็กหญิงณัฐสุดา ชะตารัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๗๗

เด็กชายธนกร เจียมรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๗๘

เด็กชายพยุงศักดิ

์

แก้วศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๗๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ ไพเราะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๘๐

เด็กชายวรินทร น้อยมณี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๘๑

เด็กชายวิศิษฐ์ สงพิมพ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๘๒

เด็กหญิงศรุตา บุตรมาศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๘๓

เด็กชายสงกรานต์ ยารัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๘๔

เด็กหญิงสุทธิดา ชะรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๘๕

เด็กชายสุเมธ โจมรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๘๖

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ พวงอ่อน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๘๗

เด็กหญิงชลธิชา รุ่งเรือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๘๘

เด็กชายณัฐพล ชะรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๘๙

เด็กชายณัฐภัทร หนันคำจร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม
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บร ๔๔๕๙/๒๓๐๙๐

เด็กชายธนกฤต อุดมทรัพย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ นันทวิทยาคม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๙๒

เด็กชายปฏิภาณ พลเยียม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๙๓

เด็กหญิงปนัดดา สืบเพ็ง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๙๔

เด็กหญิงประภัสสร กุลดารัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๙๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ บุบผา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๙๖

เด็กหญิงพรประภา จดรัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๙๗

เด็กหญิงพลอยนรี เทียงธรรม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๙๘

เด็กชายพิชิตชัย เพ็งสอน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๐๙๙

เด็กหญิงพิณผกา กระสังรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๐๐

เด็กชายพูนพงษ์ ชินบุตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๐๑

เด็กชายภูริชา สมบูรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๐๒

เด็กหญิงลินดา ชุดรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๐๓

เด็กชายวีระพล อินทริง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๐๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ เช่นรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๐๕

เด็กหญิงสุธิดา หอมหวล
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๐๖

เด็กหญิงสุภาพร ยืนรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๐๗

เด็กหญิงอรชร นะโรรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๐๘

เด็กชายอรรถพล ฉวิกขุนรัมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๐๙

เด็กหญิงอาริสา เทียงธรรม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๑๐

เด็กชายเพชรรัตน์ ยางสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๑๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ ศรีคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๑๒

เด็กชายขวัญฟา คำศรี
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๑๓

เด็กชายชัยยา พิมพ์อักษร
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๑๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ สุวรรณโน
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๑๕

เด็กชายณัฐภูมิ เยินรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๑๖

เด็กชายทักษ์ดนัย ประวัน
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๑๗

เด็กหญิงธนพร วินารัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๑๘

เด็กชายธีรภัทร เจือรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๑๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีโสม
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๒๐

เด็กหญิงพัชราพร พาโคกทม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๒๑

เด็กหญิงพัชราวรรณ ยิมพันธ์

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๒๒

เด็กชายพีรพล เทพโสภา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เทพโสภา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๒๔

เด็กชายภูริพัฒน์ พูลคำตัน
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๖๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๒๕

เด็กหญิงสรัลพร พุทธพิพิศ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๒๖

เด็กชายอัศวิน คงอ้วน
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๒๗

เด็กชายเสถียร ยามดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๒๘

เด็กชายคมเขตต์ วงษ์คง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๒๙

เด็กชายจตุรพร บุญพร้อม
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๓๐

เด็กชายจิณณวัตร ดีสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๓๑

เด็กชายจิตษนัยน์ สีสลวย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๓๒

เด็กชายณัฐพงศ์ วงศ์กล้า
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๓๓

เด็กชายนวพล วงศ์หมึก
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๓๔

เด็กชายนัฐพล หารวิเศษ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๓๕

เด็กหญิงบุษยมาศ บุญพร้อม
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๓๖

เด็กหญิงศิยาภรณ์ จันทร์น้อย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๓๗

เด็กชายสุขคำมี เพิมผล

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๓๘

เด็กชายสุนทร สมรูป
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๓๙

เด็กหญิงกีรติ บุญประสาท
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๔๐

เด็กหญิงชลธร เชียดรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๔๑

เด็กหญิงณัฐิกา วงษ์คง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๔๒
เด็กหญิงบุษบามินตรา

หวังเลียงกลาง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๔๓

เด็กหญิงพัทราพร วรรณโณ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๔๔

เด็กหญิงวรนุช นาคกลาง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๔๕

เด็กชายอนุวัฒน์ บุบพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๔๖

เด็กชายกฤษณพงศ์ บุญพร้อม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๔๗

เด็กชายจักรกฤษ จริดรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๔๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

มุ่งดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๔๙

เด็กชายธนพล เกษตรนนท์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๕๐

เด็กหญิงพุฒทิตา มะลัยศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๕๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ หารวิเศษ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๕๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ ว่องไว
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๕๓

เด็กชายศิริชัย มะลัยศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๕๔

เด็กชายสุขธิราช เพิมผล

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๕๕

เด็กหญิงสุดาภรณ์ จงใจดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๕๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ สีสลวย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๕๗

เด็กชายเทพวฤทธิ

์

ทะเลิงรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๕๘

เด็กชายคมกฤษณ์ จงใจดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๕๙

เด็กชายชนะชัย คำเทศ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๖๒ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เดียงสา
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๖๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ คำศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๖๒

เด็กชายศุภชัย เอ็นดู
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๖๓

เด็กชายอนุวัฒน์ โคยะทา
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๖๔

เด็กชายกัมปนาท บุญพร้อม
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๖๕

เด็กชายจิรพนธ์ บุบพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๖๖

เด็กชายชยากร พลเยียม

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๖๗

เด็กหญิงปราณี เพ็งธรรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๖๘

เด็กหญิงพันสา สีนาดนอก
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๖๙

เด็กชายพานทอง ศรีโสม
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๗๐

เด็กชายภูวดล ดวงมาลา
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๗๑

เด็กหญิงรัตนา เรืองไพศาล
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๗๒

เด็กชายวงศกร เจริญสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๗๓

เด็กหญิงสุนิสา ระมงคล
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๗๔

เด็กหญิงสุพัตรา เจริญรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๗๕

เด็กหญิงอนุสรา จันดงหงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๗๖

เด็กหญิงอัญมณี คงอ้วน
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๗๗

เด็กหญิงแก้วกานดา เยรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๗๘

เด็กชายไพรัช ไพรเขียว

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๗๙

เด็กชายกฤษดา ฤทธิรณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๘๐

เด็กหญิงกานต์ทิตา ชัยสิทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๘๑

เด็กชายกิตติกร แซ่แต้
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๘๒

เด็กชายกิตติภพ ศีลา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๘๓

เด็กหญิงจันทิมา เถาวงษา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๘๔

เด็กชายจารุพงษ์ วิชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๘๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชมภู
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๘๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๘๗

เด็กหญิงชารีรัตน์ ยังวารี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๘๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สังข์อุ่ม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๘๙

เด็กชายณรงค์ชัย ปกกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๙๐

เด็กชายณัฐชัย คงกำเนิด
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๙๑

เด็กหญิงดลฤดี สินศิริ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๙๒

เด็กชายทรงพล วิเศษยา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๙๓

เด็กชายธนพัฒน์ มะโนรส

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๙๔

เด็กหญิงธิดาวดี สอนเพลีย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๖๓ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๓๑๙๕

เด็กชายธีรพงศ์ ดวงศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๙๖

เด็กชายนัฐวุฒิ หลักด่าน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๙๗

เด็กชายปรัชญา จุตาผิว
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๙๘

เด็กชายปรัชญา บุญเรือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๑๙๙

เด็กหญิงปยพร ศรีบุญเรือง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๐๐

เด็กชายพลกร ปจฉิมมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๐๑

เด็กหญิงพิมพ์ลดา ลาวงษ์พูลศิริ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๐๒

เด็กชายพิษณุ หนองหาร
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๐๓

เด็กชายภูชนะ สระดอน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๐๔

เด็กหญิงรุ่งนภา มีทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๐๕

เด็กหญิงศิรินภา กะอาจ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๐๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

ชะรัดรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๐๗

เด็กหญิงสุธิดา จะริรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๐๘

เด็กชายอนันตชัย นบน้อม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๐๙

เด็กชายอนุวัฒน์ แดงวิบูรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๑๐

เด็กหญิงอรทัย ดาสี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๑๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศาลางาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๑๒

เด็กหญิงไอลดา สุวรรณแสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๑๓

เด็กชายคมกริช กองน้อย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๑๔

เด็กชายคุณากร การุณ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๑๕

เด็กหญิงชลธิชา ศรีเพียงจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๑๖

เด็กชายณัฐฐากร แน่นอุดร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๑๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ปนหอม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๑๘

เด็กหญิงณิชกุล ศรีคำทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๑๙

เด็กชายดนุเดช นีระวัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๒๐

เด็กหญิงดวงฤทัย จันทรา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๒๑

เด็กชายธนธรณ์ เพชรกล้า
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๒๒

เด็กชายธีรภัทร์ หงษ์ศิริ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๒๓

เด็กชายธีรยุทธ คัมสุริย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๒๔

เด็กชายนวรัตน์ อภัยภักดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๒๕

เด็กชายนัฐพล ปะนิทานะโต
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๒๖

เด็กหญิงประภาพร เปดสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๒๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไมหรือ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๒๘

เด็กชายพัสกร แจ้งสว่าง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๒๙

เด็กชายพิเชฐ การุณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๖๔ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๓๐

เด็กหญิงภัทรธิดา อีสา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๓๑

เด็กชายภาณุพงษ์ ผมพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๓๒

เด็กหญิงรติกาล สังฆมณี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๓๓

เด็กหญิงรัตนาพร ใยนนท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๓๔

เด็กหญิงวิสา ภักดีนัน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๓๕

เด็กหญิงศศิกาญณ์ น้อยพรม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๓๖

เด็กหญิงศิริพร โทแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๓๗

เด็กหญิงสุวัจนี ตามสายสุด
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๓๘

เด็กหญิงอรพรรณ ปนงาม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๓๙

เด็กหญิงอรอุมา สิงห์สวัสดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๔๐

เด็กหญิงเอมม่าลี โรบินสัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๔๑

เด็กชายเอกลักษณ์ บุญเรือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๔๒

เด็กหญิงเอมม่าลี โรบินสัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๔๓

เด็กชายแก้วกล้า สาจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๔๔

เด็กหญิงกรรณิกา องค์แก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๔๕

เด็กชายกฤษดา ชะรารัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๔๖

เด็กชายคณาธิป เพชรเลิศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๔๗

เด็กชายจตุพล กองพิลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๔๘

เด็กชายจักรพงษ์ สิมมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๔๙

เด็กชายจักรินทร์ ใจดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๕๐

เด็กหญิงจิตรทิวา มีแสวง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๕๑

เด็กชายฐิติพงศ์ เกวิโก
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๕๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ เจริญรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๕๓

เด็กชายณัฐพล ภิรมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๕๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ไมรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๕๕

เด็กชายณัดชพล โชควิจิตรกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๕๖

เด็กหญิงดนยา สาโพนทัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๕๗

เด็กชายตะวัน อินทิพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๕๘

เด็กชายทักษ์ดนัย ชะนุดรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๕๙

เด็กชายทินกร สุพสร
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๖๐

เด็กชายธเนศ ภิรมพงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๖๑

เด็กชายนครินทร์ บุศย์รัศมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๖๒

เด็กชายนนตะชัย สีระบุตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๖๓

เด็กหญิงนภัสรณ์ เปษาโก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๖๔

เด็กชายนัฐกร เขียวเซ้น

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๖๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๖๕

เด็กชายบุญหลาย คะเชนรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๖๖

เด็กหญิงปนัสยา สุดลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๖๗

เด็กหญิงปทมาวดี ใจแสน
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๖๘

เด็กหญิงพรนภา กุลดารัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ผกา สิงห์แก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๗๐

เด็กหญิงพิยดา กองชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๗๑

เด็กชายภาณุเดช แก้วสีนอ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๗๒

เด็กชายมงคลชัย กระแสโสม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๗๓

เด็กชายรุ่งตะวัน มีทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๗๔

เด็กชายวุฒิชัย บุญเทศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๗๕

เด็กชายศิวพงษ์ น้อยพรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๗๖

เด็กชายสันติ สุริยะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๗๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยชนะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๗๘

เด็กชายสุทิน ประดิษฐ์ศิลป
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๗๙

เด็กชายสุธินันท์ สืบเพ็ง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๘๐

เด็กหญิงสุนิตฐา สุพศร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๘๑

เด็กชายอนันต์ พรมเทศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เดชแพง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๘๓

เด็กหญิงอาริยา อุดมทรัพย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๘๔

เด็กชายเฉลิมชัย ชมภู
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๘๕

เด็กชายเมธา ก่อแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๘๖

เด็กหญิงแพรวพรรณ กองน้อย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๘๗

เด็กหญิงโสมพกา วิชัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๘๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ปุญญธรพัฒนะกุล ๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๘๙

เด็กชายดิเรก จันทะเสน
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๙๐

เด็กหญิงปาริชาติ พลึกรุ่งโรจน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๙๑

เด็กหญิงพรรพัสษา จันโท
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๙๒

เด็กหญิงวิชญาดา หนูไธสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๙๓

เด็กชายอัมรินทร์ อะช่วยรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๙๔

เด็กชายโชคอำนวย การเพียร
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๙๕

เด็กชายภาคภูมิ คล้ายห้างหว้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๙๖

เด็กหญิงวันทนา จันทะขาล
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๙๗

นายหาญ แถวนาชุม
๒๒/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๙๘

นายจงกรณ์ สุทธสนธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๒๙๙

เด็กหญิงกนกนที เจริญมนต์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๖๖ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๐๐

เด็กชายจักรพันธ์ งามเลิศ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๐๑

เด็กชายจุลจักร ชาวประมง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๐๒

เด็กหญิงชุติมาพร อาจทวีกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๐๓

เด็กหญิงทับศิริ แสนรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๐๔

เด็กชายธนเดช ชุนรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๐๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๐๖

เด็กชายธันวา พรพนม
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๐๗

เด็กชายธิติวิชญ์ เอียนไธสง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๐๘

เด็กหญิงธีราภรณ์ ศรีเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๐๙

เด็กหญิงปราณปรียา ต้นกันยา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๑๐

เด็กหญิงพรกนก ถินที

่ ่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๑๑

เด็กหญิงพรนิภา ชินรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๑๒

เด็กหญิงพัชริดา มะลิลา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๑๓

เด็กชายพิชชากร บุญอาจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๑๔

เด็กหญิงพิชชาภา ภูเสนา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๑๕

เด็กชายภูรินทร์ พรพนม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๑๖

เด็กหญิงมุกธิดา ศรีชัยนาท
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๑๗

เด็กหญิงลลิตพรรณ สิงห์ทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๑๘

เด็กชายวีรภาพ พงษ์เพชร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๑๙

เด็กหญิงอทิตยา ลินดา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๒๐

เด็กชายอภิวัฒน์ แสนรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๒๑

เด็กหญิงแทนโสภา โสรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๒๒

เด็กชายกิตติชัญญา

์

โฉมรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๒๓

เด็กหญิงชลดา มิตรชืน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๒๔

เด็กหญิงชลลิลินลา สมานมิตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๒๕

เด็กชายชิษณุพงษ์ ชารัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๒๗

เด็กหญิงทยิดา มะลิลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๒๘

เด็กชายธนชัย คงน้อย
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ สิทธิโสม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๓๐

เด็กหญิงนิชาภา โพธิเงิน

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๓๑

เด็กหญิงปรวี พรหมบังเกิด
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๓๒

เด็กชายพงศ์อมร ทรงพระ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๓๓

เด็กชายพันกร ร่มเย็น
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ พงษ์เพชร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๖๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๓๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ แน่นอุดร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๓๖

เด็กชายศักดิดา

์

ยางสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๓๗

เด็กหญิงศิริมล ปยมาตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๓๘

เด็กชายศุภวิชญ์ น้อยพรม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๓๙

เด็กหญิงสุชาดา ชุนรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๔๐

เด็กชายแก้วกิดากร บุญทัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๔๑

เด็กชายไวยวุฒิ บุญโนนแต้
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๔๒

เด็กชายกรกช อุปจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๔๓

เด็กชายกันตพงศ์ พรหมบังเกิด
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๔๔

เด็กชายชินพัฒน์ ชินรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์มา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๔๖

เด็กหญิงนภาชนก เวียงสิมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๔๗

เด็กหญิงนฤมล ฤทธิวงส์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๔๘

เด็กชายปณต แสวงศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๔๙

เด็กชายพงศกร เหล่ายนต์ขาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๕๐

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีเจริญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๕๑

เด็กชายพรรษวัฒน์ นามไพร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๕๒

เด็กชายภัทรวิทย์ ยุดรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๕๓

เด็กชายภูธเนศ สุขโข
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๕๔

เด็กหญิงวิสสุตา วงษ์จันทร์ดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๕๕

เด็กหญิงสิรินทิพย์ แสนรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๕๖

เด็กชายสุริยัณ์ อยู่เกิด
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๕๗

เด็กหญิงอัมรา เยียมรัมย์

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๕๘

เด็กหญิงเบญจวรรณ คงมัน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขาม วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๕๙

เด็กชายชลชาติ มูลหอม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๖๐

เด็กหญิงปญทิตา ขะจัดโรคา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๖๑

เด็กหญิงปยะนันต์ เวสา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๖๒

เด็กชายพงศ์ภัค วาจี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๖๓

เด็กหญิงวัชรภา คำปะทา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๖๔

เด็กชายชวลิต มารุตะพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๖๕

เด็กชายนพเกล้า สมัยกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๖๖

เด็กชายพัชร คำคร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๖๗

เด็กชายเจนณรงค์ ขะจัดโรคา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละกอ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๖๘

เด็กชายเพ็ชรรัตน์ คำคร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละกอ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๖๙

เด็กหญิงกัลยาณี ทามี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว
วัดนาลาวลาดอำนวย

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๖๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๗๐

เด็กหญิงจันทนา ตราชู
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว
วัดนาลาวลาดอำนวย

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๗๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทามี
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว
วัดนาลาวลาดอำนวย

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๗๒

เด็กหญิงชินันพร โททนะพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว
วัดนาลาวลาดอำนวย

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๗๓

เด็กชายประกาศิต บรรจง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว
วัดนาลาวลาดอำนวย

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๗๔

เด็กชายภูชนะ จันทะศิลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว
วัดนาลาวลาดอำนวย

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๗๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เอียงไธสง

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว
วัดนาลาวลาดอำนวย

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๗๖

เด็กชายวัฒนา มาราสูตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาลาว
วัดนาลาวลาดอำนวย

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๗๗

เด็กหญิงวิรัญชนา อินทร์ประสงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว
วัดนาลาวลาดอำนวย

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๗๘

เด็กหญิงสุภัทราวดี จากมะเริง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว
วัดนาลาวลาดอำนวย

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๗๙

เด็กหญิงสุวนันท์ ดีมาก
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาลาว
วัดนาลาวลาดอำนวย

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๘๐

เด็กหญิงอรนุช ขวัญจ่า
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว
วัดนาลาวลาดอำนวย

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๘๑

เด็กหญิงอาริยา บุญสอน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว
วัดนาลาวลาดอำนวย

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ทัพวงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดนาลาววนาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๘๓

เด็กชายตะวัน ชินรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดนาลาววนาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๘๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทามี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดนาลาววนาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๘๕

เด็กชายนพณัฐ ชืนชม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดนาลาววนาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๘๖

เด็กหญิงพรรณทิพา ชารัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดนาลาววนาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๘๗

เด็กหญิงมุทิตา บุญสอน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดนาลาววนาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๘๘

เด็กชายยศอนันต์ พาสว่าง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดนาลาววนาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๘๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ เหล่าผง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดนาลาววนาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๙๐

เด็กหญิงศศิวิมล ซ้ายสนาม
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดนาลาววนาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๙๑

เด็กหญิงศิริณัฐฌา ภาขุนทด
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดนาลาววนาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๙๒

เด็กชายสาคร คำไทย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดนาลาววนาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๙๓

เด็กชายสุรัตน์ ศรีมะละ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดนาลาววนาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๙๔

เด็กหญิงอรัญญา เพ็งมณี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดนาลาววนาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๙๕

เด็กชายกฤตยเมธ สืบมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๙๖

เด็กหญิงณิชาภัทร ฉิมมา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๙๗

เด็กชายประกอบ สืบเพ็ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๙๘

เด็กชายรณชัย ตาลดง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๕๙/๒๓๓๙๙

เด็กชายสุวัฒน์ ทุมมาลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๐๐

เด็กชายเจษฎา มณีศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๐๑

เด็กหญิงเยาวรักษ์ สมดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๐๒

เด็กชายไกรศรี ช่องปา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๐๓

เด็กหญิงณัฐวดี มณีศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๐๔

เด็กชายถิรวุฒิ สีทม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๖๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๐๕

เด็กหญิงธนพร ขันโพธิน้อย

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๐๖

เด็กหญิงวรินทรา ปลืม

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๐๗

เด็กชายสัญชัย ใจหาญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๐๘

เด็กชายอภิรักษ์ สมดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๐๙

เด็กชายก้องเกียรติ เทาดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๑๐

เด็กชายจิรภัทร น้อยตา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๑๑

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ผลเจริญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๑๒

เด็กชายชยกร ชะตารัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๑๓

เด็กชายณัฐนนท์ ศาลางาม
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๑๔

เด็กหญิงณัฐริกา ช้อนรัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มืดหาญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๑๖

เด็กชายธีระพัฒน์ ชะตารัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๑๗

เด็กชายนวพล กุลบุตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๑๘

เด็กหญิงนันทิชา ดาดผารัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๑๙

เด็กหญิงปนัดดา ไลไธสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๒๐

เด็กหญิงปภาณิดา โฉมรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๒๑

เด็กหญิงพิกุล พนึกรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๒๒

เด็กชายพิชัยยุทธ เชนรัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๒๓

เด็กชายพิชิด ชะตารัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๒๔

เด็กชายพิชิต ชืนรัมย์

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๒๕

เด็กชายพิเชษไชย เชนรัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๒๖

เด็กหญิงภวิตา อะช่วยรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๒๗

เด็กหญิงมณีรัตนา เนียว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๒๘

เด็กชายมโนสิทธิ

์

วงษ์มัน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๒๙

เด็กชายรพีภัทร สุดาจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๓๐

เด็กหญิงลลิตา ชะตารัมย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๓๑

เด็กชายวรยุทธ สาลีงาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๓๒

เด็กหญิงวิลัยวัล ชีรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๓๓

เด็กชายวีนัส เจริญยิง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๓๔

เด็กชายศิริชัย บุญทุม
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๓๕

เด็กชายศุภชัย ด้วงโสดา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๓๖

เด็กชายศุภณัฐ ยามดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๓๗

เด็กชายสรายุทธ ชีรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๓๘

เด็กหญิงสุจิตรา แสนกล้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๓๙

เด็กหญิงสุชัญญา ใหญ่เลิศ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๗๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๔๐

เด็กหญิงสุนิษา อินทรพรม
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๔๑

เด็กหญิงสุนิสา อยู่ดีรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๔๒

เด็กชายอนาวิล เชนรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๔๓

เด็กหญิงอัจฉรา ฉากรัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๔๔

เด็กหญิงอัญชลี ชีรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๔๕

เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ เนาวิรัตน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๔๖

เด็กชายเดชา การณรงค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๔๗

เด็กหญิงไทรงาม ไลไธสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๔๘

เด็กชายกฤษฎา เจริญยิง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ไม้หอม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๕๐

เด็กหญิงทานตะวัน ชะบัวรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๕๑

เด็กหญิงธิญาดา ว่องไว
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๕๒

เด็กชายนพพร นราเทียม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๕๓

เด็กชายนพพร เพ่งพิศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๕๔

เด็กชายนฤเบศร์ เช่นรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๕๕

เด็กชายนิติภูมิ ชันรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๕๖

เด็กหญิงนุชจรี สะอาดรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๕๗

เด็กชายบัญญวัต กุลดารัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๕๘

เด็กชายปญญา เนาวิรัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๕๙

เด็กหญิงพิมพ์พิไล แสงสว่าง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๖๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ชืนรัมย์

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๖๑

เด็กชายภาณุพงษ์ ปานทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๖๒

เด็กชายมนัส ชินรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๖๓

เด็กชายวัชรพงษ์ สิมมา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๖๔

เด็กชายวิทยากร หมันคำ

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๖๕

เด็กชายวีระพล ประจบจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๖๖

เด็กชายศุภกร ประเสริฐ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๖๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ เชวรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๖๘

เด็กหญิงศุภิสรา ชะตารัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๖๙

เด็กหญิงสรวรรณ ช้อนรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๗๐

เด็กหญิงสิรามล บัวทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๗๑

เด็กชายสุพล น้อยตา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๗๒

เด็กหญิงสุพิชฌา ปทุมรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๗๓

เด็กชายอดิศร สะอาดรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๗๔

เด็กชายอรรถพล ชะตารัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๗๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๗๕

เด็กหญิงอำนวยพร ศูนย์รัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๗๖

เด็กหญิงเกียรติสุดา ชืนรัมย์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๗๗

เด็กชายกฤษฎา เชือมรัมย์

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๗๘

เด็กชายคงกฤต ช่อรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๗๙

เด็กชายจักรกริช เนาวิรัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๘๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สะอาดรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๘๑

เด็กหญิงดวงเนตร เหล่ายนต์ขาม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๘๒

เด็กชายทัศนะ มีมาเนก
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๘๓

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ ชะตารัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๘๔

เด็กชายธีรภัทร สุวรรณเพชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๘๕

เด็กชายนวพล จงยาว
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๘๖

เด็กหญิงนุจรียา ชูควร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๘๗

เด็กหญิงนำฝน ชารัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๘๘

เด็กชายบดินทร์ดุ๊ก โชครัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๘๙

เด็กหญิงบัวแก้ว เปล่าจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๙๐

เด็กชายปราโมทย์ ศรีจันทึก
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๙๑

เด็กหญิงปริตา แชนรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๙๒

เด็กชายพงศกร จะทารัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๙๓

เด็กชายพรชัย ทางธรรม
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๙๔

เด็กหญิงพิชญา คนดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๙๕

เด็กหญิงภาวินี ศรทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๙๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทวีสุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๙๗

เด็กชายวันชนะ เวินขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๙๘

เด็กชายวายุ นิเลิศรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๔๙๙

เด็กชายวุฒิพงศ์ เผ่าพงษ์คล้าย
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๐๐

เด็กชายศรพัฒน์ มะธิโตปะโน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๐๑

เด็กชายศราวุฒิ บุญนารักษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๐๒

เด็กชายสมเดช เพ็ชรกล้า
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๐๓

เด็กชายสหรัฐ งามสอาด
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๐๔

เด็กชายสายฟา ยะบุญมี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๐๕

เด็กชายสิทธิพงศ์ ชารัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๐๖

เด็กชายสิริชัย ศรีแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๐๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงสว่าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๐๘

เด็กหญิงสุนิสา ดีแปน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๐๙

เด็กหญิงสุพัตตรา ชุยรัมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๗๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๑๐

เด็กหญิงสุภัคพรรณ ยิมรัมย์

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๑๑

เด็กชายสุระศักดิ

์

สาลีงาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๑๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ ชารัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๑๓

เด็กชายอนุชา วิชายงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๑๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทุมชะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๑๕

เด็กหญิงอรทัย เกิดผล
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๑๖

เด็กหญิงอรพิน แก่นอินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๑๗

เด็กหญิงอริษา เงางาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๑๘

เด็กหญิงอริสา บำรุงธรรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๑๙

เด็กหญิงเพชรลัดดา เภาคำพา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๒๐

เด็กชายไทธนาวุฒิ พุฒิจีบ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๒๑

เด็กชายกชกร อาจอาสา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๒๒

เด็กชายกริชเพชร ชารัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๒๓

เด็กชายกฤษดา เวชสุวรรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๒๔

เด็กหญิงจิระนันท์ ชอบทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๒๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศาลางาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๒๖

เด็กชายชนะกานต์ ช้อนรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๒๗

เด็กชายชนาธิป ครสาคู
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๒๘

เด็กชายชลธิศ เนืองจำนงค์

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๒๙

เด็กหญิงชลาลัย บัวทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๓๐

เด็กหญิงชลิดา ยุทธรรม
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๓๑

เด็กชายชินวัฒน์ ด่านสูงเนิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๓๒

เด็กชายณัฐพร ช้อนรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์มัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๓๔

เด็กชายธนากรณ์ ชัยมี
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๓๕

เด็กชายนันทวัน ชะเวิงรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๓๖

เด็กหญิงนิตยา จันจร
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๓๗

เด็กชายบุญลือ จันทร์สน
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๓๘

เด็กชายปฏิภาณ โจนรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๓๙

เด็กหญิงปรียานุช โชครัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๔๐

เด็กหญิงปาริชาติ ยอดสะเทิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๔๑

เด็กชายพงศกร วงษ์มัน
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๔๒

เด็กหญิงพรรภษา พุฒิจีบ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๔๓

เด็กหญิงพัชรี จันทร์งาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๔๔

เด็กหญิงมัณฑิตา แกมรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๗๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๔๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ลีประโคน
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๔๖

เด็กหญิงวรรณกานต์ จาบไธสง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๔๗

เด็กหญิงวรรณิศา ประเสริฐ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๔๘

เด็กชายวสันต์ชัย ไพกะเพศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๔๙

เด็กชายวีรพล มณีบู่
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๕๐

เด็กชายศิริพงษ์ ยุตวัน
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๕๑

เด็กชายสัญชัย ศาลางาม
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๕๒

เด็กชายสิทธิชัย ชุนรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๕๓

เด็กชายสิทธิพร เปาเงิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๕๔

เด็กหญิงสิริจันทร์ พรศรีสิริศักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๕๕

เด็กหญิงสุกานดา จันทราช

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๕๖

เด็กหญิงสุชาดา ใหญ่เลิศ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงษ์คำจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๕๘

เด็กหญิงสุนิษา ฉวิกขุนรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๕๙

เด็กหญิงสุภัสสร แก้วอาสา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๖๐

เด็กชายสุรวุธ แพงเพ็ง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๖๑

เด็กชายสุรเดช แซ่เอียน

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๖๒

เด็กหญิงสุลาวรรณ วาริน
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๖๓

เด็กชายอนุชา พญารัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๖๔

เด็กชายอนุชิต เสิงสูงเนิน

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๖๕

เด็กหญิงอนุธิดา รุ่งเรือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๖๖

เด็กหญิงอภิญญา โฉมรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๖๗

เด็กหญิงอัจฉริยา โพธิทอง

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๖๘

เด็กหญิงอาริยา เจริญศิริ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๖๙

เด็กหญิงอุทุมพร ชารัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๗๐

เด็กหญิงเขมิกา เอกบูรณ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๗๑

เด็กหญิงเพชรา บูรณะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๗๒

เด็กชายเพ็ญเพชร กะตัญู
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๗๓

เด็กหญิงเมทนี ยางสุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๗๔

เด็กชายเอกพล น้อยตา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๗๕

เด็กชายเอกลักษณ์ เชือหงษ์

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๗๖

เด็กหญิงแพรวา ศุภโรจนชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๗๗

เด็กชายแสงสุรีย์ โคตรปจจิม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๗๘

เด็กชายไตรภพ เจริญยิง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๗๙

เด็กหญิงกษมา เกิดผล
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๗๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๘๐

เด็กหญิงขวัญฤทัย ใจหาญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๘๑

เด็กชายจรัลชัย โพธิเงิน

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๘๒

เด็กหญิงจันจิรา ก้อนทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๘๓

เด็กหญิงจารุณี องอาจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๘๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศาลางาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๘๕

เด็กหญิงชดาพร ชิดนอก
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๘๖

เด็กชายชนะชล กันไธสง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๘๗

เด็กชายชาญชัย โพธิศรีทอง

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๘๘

เด็กชายชูศักดิ

์

เชนรัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ดีประดิษฐ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๙๐

เด็กชายต้น ครุฑสามารถ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๙๑
เด็กหญิงทิพยพาวรรณ

สกุลรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๙๒

เด็กชายธนพงษ์ เทียวสูงเนิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๙๓

เด็กชายธวัชชัย แสงเทียน
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๙๔

เด็กชายนภัสภรณ์ หย่อนรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๙๕

นางสาวนภาวัลย์ ดาดผารัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๙๖

เด็กหญิงนรินทร ด่านสูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๙๗

เด็กหญิงนริศรา กับโก
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๙๘

เด็กหญิงนัฐชา เชวรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๕๙๙

เด็กหญิงนันทกานต์ ธิวงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๐๐

เด็กหญิงฝนนรินทร์ ลุนราช
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๐๑

เด็กหญิงพรมณี มีมาเนก
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๐๒

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ พงษ์เพชร
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๐๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ลีประโคน
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๐๔

เด็กหญิงมายด์ หิรัณยากร
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๐๕

เด็กหญิงมาลิณี แพรศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๐๖

นายรัชนาท วงศ์สุรินทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๐๗

เด็กหญิงรัตนา ราชมาจักษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๐๘

เด็กหญิงวรนุช พันธุระ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๐๙

เด็กชายวรุต อินสำราญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๑๐

เด็กหญิงวิภาพร เทียงธรรม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๑๑

เด็กหญิงวิริญา เนาวิรัตน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๑๒

เด็กหญิงวิลัยรัตน์ ตาลทรัพย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๑๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

โพนทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๑๔

เด็กชายวุฒินันท์ ศรีพรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๗๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๑๕

เด็กชายศราวุฒิ มะลิลา
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๑๖

เด็กชายศราวุฒิ แสวงสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๑๗

เด็กหญิงศศิประภา นามบุตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๑๘

เด็กชายศักดา ศาลางาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๑๙

เด็กชายศิริศักดิ

์

มากมี
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๒๐

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สะอาดรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๒๑

เด็กชายสถาพร เชิญสันเทียะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๒๒

เด็กหญิงสรณีย์ หยุดรัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๒๓

เด็กหญิงสิราวรรณ เศษวงศ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา ยอดคำตัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๒๕

เด็กชายสุทิน วงจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๒๖

เด็กหญิงสุนิสา แจ่มกระโทก
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๒๗

นางสาวสุริยา สะอาดรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๒๘

เด็กหญิงสุวภา ชะวูรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๒๙

เด็กชายสุเมธ จันทร์กลิน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๓๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ยาวิใจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๓๑

เด็กชายอนุชิต ศิลา
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๓๒

เด็กหญิงอรัญญา เสาร์ทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๓๓

เด็กหญิงอริศรา ปาปะเขา
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๓๔

เด็กหญิงอินทราณี เชนรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๓๕

เด็กหญิงอโนชา ทองแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๓๖

เด็กหญิงเกสรา เข็มแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๓๗

เด็กหญิงเจนนิภา ศิริธรรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๓๘

เด็กชายเอกอนันต์ รอดตรง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๓๙

นายคัมภีร์ คำประกอบ
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๔๐

นางสาวณารีรัตน์ ยอดคำตัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๔๑

นายธิพัฒน์ ชะตารัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๔๒

นายนรภัทร ทวีสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๔๓

นางสาวบุษกร คงรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๔๔

นายประนิธาน พลเยียม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๔๕

นางสาวปทมาวรรณ แซงกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๔๖
เด็กหญิงพรรณประภา

ชารัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๔๗

นายภานุพงษ์ พิราญรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๔๘

เด็กชายรัชพล ชะทุมรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๔๙

นางสาวรุ่งทิพย์ โยธะกาลี
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๗๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๕๐

นางสาววริศรา ชะมารัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๕๑

นายวสัน โยธาหาญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๕๒

นายวุฒิชัย ใหญ่เลิศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๕๓

นายสาทร ชีรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๕๔

นางสาวสุพัตรา บุญสัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๕๕

นางสาวสุพัตรา หึดขุนทด
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๕๖

นายสุริยา ปาปะเขา

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๕๗

นายสุวรรณ สาฆ้อง

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๕๘

นายสุเทพ ชนัดรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๕๙

นางสาวอภิญญา เวชสุวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๖๐

เด็กชายอภิโชค โพธิไทร

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๖๑

นางสาวอรอนงค์ ชะตารัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๖๒

นางสาวอริศรา ระยาจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๖๓

นายอัษฏา งามนวล
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๖๔

นางสาวเนตรยา ใจดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๖๕

นางสาวคุณัญญา ราศรีประโคน

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๖๖

นางสาวจันทร์จิรา ชารัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๖๗

นางสาวชนธิชา ชินรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๖๘

นายชัยนันท์ ชีรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๖๙

นางสาวตุ๊กตา หิรัณยากร
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๗๐

นางสาวนิภาพร จันทร์งาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๗๑

นางสาวบุษยมาศ การะปกษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๗๒

นางสาวปราณีต ปทุมรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๗๓

นายพีระวัฒน์ บุญศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๗๔

นางสาวภัทราภรณ์ ไพกะเพศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๗๕

นางสาวรุ่งระวี ศูนย์รัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๗๖

นางสาวลำดวน บุตรงาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๗๗

นายวรกิจ ขอนรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๗๘

นางสาววิภาดา โพธิศรีงาม

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๗๙

นางสาววิลัยลักษณ์ การรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๘๐

นางสาวสิทธิพร ทะนารัมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๘๑

นางสาวสุพัตตรา ชินรัมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๘๒

นางสาวอรัญญา จันทร์สำโรง
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๘๓

นางสาวอังคณา ชีรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๘๔

นางสาวอินทิรา เนาวิรัตน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๗๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๘๕

นางสาวขนิษฐา โต๊ะชารี
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๘๖

นายคนากานต์ จันทร
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๘๗

นางสาวจุฑาวรรณ จันสุริวงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๘๘

นายชัยมงคล เสมารัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๘๙

นางสาวณัฐนิชา ชมภูราช
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๙๐

นางสาวณัฐวิภา อินสำราญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๙๑

นางสาวบวรลักษณ์ เครือวัลย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๙๒

นายปริญญา กองแซง
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๙๓

นางสาวปาหนัน อาพาด
๓๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๙๔

นางสาวพัชรินทร์ การะเกตุ
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๙๕

นางสาวยุพาภรณ์ กองชัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๙๖

นางสาววราภรณ์ ชะรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๙๗

นายวราวุธ อินสำราญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๙๘

นายศักดิชัย

์

จุบรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๖๙๙

นางสาวสุพรรณษา อินนะรายรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๐๐

นางสาวสุภาพร คงมัน
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๐๑

นางสาวสุรางคนาง ทุสนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๐๒

นายสุเทพ เกียววานิช
๑๔/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๐๓

นางสาวหทัยรัตน์ ศาลางาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๐๔

นางสาวอรอนงค์ เข็มแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๐๕

นางสาวอริษา ภูจอมจิตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๐๖

นายอัฐพล ยุดรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๐๗

นายอำพล แสนรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๐๘

นางสาวอำภา อินทร์สำราญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๐๙

นายอุปกรณ์ ยืนยง
๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๑๐

นายเจษฎา ศิริธรรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๑๑

นางสาวไพลิน ยะไม
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๑๒

เด็กชายจาตุรงค์ สนามทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๑๓

เด็กหญิงณฐิกา ชาชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๑๔

เด็กชายณัฐพล ทนทอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๑๕

เด็กชายถิรนันท์ ยุบรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๑๖

เด็กหญิงพิชญา วิเศษโวหาร
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๑๗

เด็กชายภัทรพล จันทอินทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๑๘

เด็กหญิงภาวินี สายวัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๑๙

เด็กหญิงภิยดา ชาวสวน
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๗๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๒๐

เด็กหญิงสิริยากร ภาษาเวศ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๒๑

เด็กหญิงสุชัญญา พลตือ

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๒๒

เด็กชายสุธาวี จันทร์เต็ม
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๒๓

เด็กหญิงอภิญญา สุขหิรัญ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๒๔

เด็กชายเจสัน ไทยหิรัญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๒๕

เด็กหญิงเฟองฟา พรมริว

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๒๖

เด็กหญิงแอนนา จ่าหล้า
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๒๗

เด็กหญิงกนกรัตน์ ทะรุนรัมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๒๘

เด็กชายชนะ หมีงาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๒๙

เด็กชายชลชาติ บุญมี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๓๐

เด็กหญิงธนพร รากวงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๓๑

เด็กชายธนวรรธน์ จันทะขาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๓๒

เด็กชายธิเบศร์ คำด้วง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๓๓

เด็กชายธีระเดช ยุบรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๓๔

เด็กชายนัฐวุฒิ ชะรางรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๓๕

เด็กหญิงมัลลิกา ชุมศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๓๖

เด็กหญิงวาสนา อมาตรเสนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๓๗

เด็กชายวีรภาพ อุดทะปา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๓๘

เด็กชายศิริวัฒน์ กวดแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๓๙

เด็กชายอานุภาพ ยุบรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๔๐

เด็กชายไชยวัฒน์ ไชยสุริยงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๔๑

เด็กหญิงไอรดา พลทา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๔๒

เด็กชายก้องภพ ปะทา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๔๓

เด็กชายธิพากร แท่งทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๔๔

เด็กชายนัฐวุฒิ บุบผามาลัย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๔๕

เด็กหญิงนิตยา ชาวสวน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๔๖

เด็กหญิงนิรชา แซ่ลี

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๔๗

เด็กชายพลพล ทนทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๔๘

เด็กชายรัชชพงษ์ เมืองหนองหว้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๔๙

เด็กชายวรานนท์ หักหาญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๕๐

เด็กชายวัฒนชัย ปสสาโก
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๕๑

เด็กชายศราวุธ ยุบรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๕๒

เด็กชายสุทธิภัทร แก้วกองนอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๕๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

ทาสิงห์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๕๔

เด็กชายไตรกุล สุขประเสริฐ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๗๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๕๕

นางสมพร ศาลางาม
๒๐/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๕๖

นางสาวจีราภรณ์ เฮ่ประโคน
๒๖/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๕๗

นางทิวาทิพย์ ไชคูบอน
๐๗/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๕๘

นางนิตย์ วังโณ
๒๘/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๕๙

นางศรัญญา เลาอารีกิจ
๐๕/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๖๐

นางศิริอนงค์ ชุมศรี
๑๕/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๖๑

นางไพรินทร์ ไชยสงคราม
๒๖/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๖๒

เด็กหญิงกชนันท์ คิมหันรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๖๓

เด็กหญิงกรรณิกา ช่อรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๖๔

เด็กหญิงคัทลียา ปาสานะโก
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๖๕

เด็กชายจักรธร ชารัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๖๖

เด็กชายจักรพล พูลวงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๖๗

เด็กชายชนะพล บุญหนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ เจริญรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ นอสีดา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๗๐

เด็กหญิงดาราวรรณ แก้วปลัง

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๗๑

เด็กชายดุสิต ดัดถุยวัตร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๗๒

เด็กหญิงธารารัตน์ ทับเอียม

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทับเอียม

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๗๔

เด็กชายพลศรัญ ชะระรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๗๕

เด็กหญิงรัตติกาล มิสา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๗๖

เด็กหญิงวิชญาดา ปุนโก
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๗๗

เด็กชายวีรศักดิ

์

บุญหนุน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๗๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ภูเฮืองแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๗๙

เด็กหญิงสุณิสา บุญหนุน
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๘๐

เด็กชายสุรนาท ศาลางาม
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๘๑

เด็กชายอนุวัฒน์ สาระพงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๘๒

เด็กชายอภิชาติ แก้วจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๘๓

เด็กชายอัษฎาวุธ เหยิดรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๘๔

เด็กหญิงจิรประภา ดัดถุยวัตร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๘๕

เด็กหญิงชญาดา ดวงแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๘๖

เด็กชายชนวีร์ มะลิลา
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๘๗

เด็กหญิงณัฐสุดา ดวงศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๘๘

เด็กหญิงดาราวรรณ บุตรดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๘๙

เด็กชายถวิล ฉวิกขุนรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๘๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๙๐

เด็กชายธนากร เทพกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๙๑

เด็กชายนพดนัย ปุนโก
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๙๒

เด็กชายนัฐทวี ชะระรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๙๓

เด็กหญิงบุญธิชา พรมศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๙๔

เด็กหญิงปยมาศ พรมศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๙๕

เด็กชายพงศ์เทพ เมืองโคตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๙๖

เด็กหญิงพิชชากร คุณยง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๙๗

เด็กหญิงพิมพ์พิมล พวงพอก
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๙๘

เด็กชายวีระทูรย์ จันทนุ่น
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๗๙๙

เด็กหญิงศิริพร ปมณี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๐๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สิงห์พริง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๐๑

เด็กหญิงสิริมา เสามัน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๐๒

เด็กชายสุริยา ไชยฉลาด
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๐๓

เด็กหญิงอรัญญา บุญเจริญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๐๔

เด็กหญิงเบญญาภา ทรงพระ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๐๕

เด็กชายไชยวัฒน์ เฌอรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๐๖

เด็กหญิงจิราพร โปยทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๐๗

เด็กชายชาคริต ขวัญใจ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๐๘

เด็กหญิงณัฐฐาพร ยุบรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๐๙

เด็กชายธนพล บุญหนุน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๑๐

เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุบผาชาติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๑๑

เด็กชายพรหมมินทร์ แสนรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๑๒

เด็กชายพิชิต บุญเจริญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๑๓

เด็กหญิงพิรดา กาทำมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๑๔

เด็กหญิงฟามุ้ย เชิดรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๑๕

เด็กหญิงรัตนา สืบเทพ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๑๖

เด็กหญิงวรรณา อินสำราญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๑๗

เด็กชายวรายุทธ์ นอสีดา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๑๘

เด็กชายวันชัย ศรีแสง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๑๙

เด็กหญิงศศิธร พรมศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๒๐

เด็กหญิงศศิปรียา สินสุพรรณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๒๑

เด็กชายสาริน ดวงแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๒๒

เด็กหญิงสาลินี สุทธิมูล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๒๓

เด็กหญิงสุธิตา อ่อนละมัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๒๔

เด็กชายสุพศิน บุญตา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๘๑ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๒๕

เด็กหญิงอรัญญา ลุนลาด
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๒๖

นางควรเทียน อะเพือนรัมย์

่

๐๗/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๒๗

นางจำเนียร สงวนรัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๒๘

นางชรัญธิดา สกุลชัยยะ
๒๗/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๒๙

นางสาวดวงใจ นาเมืองรักษ์
๐๓/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๓๐

นายบุญเพ็ง พิลาลำ
๓๐/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๓๑

นายประทีป เจียมทิพย์
๐๒/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๓๒

นายปรีชา เวชสุวรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๓๓

นายพิทักษ์ พิเศษ
๐๙/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๓๔

นางสุพิศ เจียมทิพย์
๒๖/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๓๕

นางอรทัย ทนขุนทด
๑๓/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๓๖

นางอัมรา บุญทัน
๑๐/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๓๗

นายไพทอง ภูเสนา
๐๑/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๓๘

เด็กหญิงชนกนันท์ แพประเสริฐ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๓๙

เด็กหญิงทิชา กลินมณฑา

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๔๐

เด็กชายปรมินทร์ มาศเลิง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๔๑

เด็กหญิงปยะวดี เจริญศิริ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๔๒

เด็กชายพรติศักดิ

์

โพธิศรี

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ขาวงาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๔๔

เด็กหญิงวณิดา บุญเติม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๔๕

เด็กชายวัชระ จิรัมย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๔๖

เด็กหญิงศิริภัสสร ชินรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๔๗

เด็กหญิงสมศรี ปดกอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๔๘

เด็กหญิงสุปรียา สืบเพ็ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๔๙

เด็กชายกฤษพล แผ่นแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๕๐

เด็กชายธนา ชะลุนรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๕๑

เด็กชายธนาภัทร ลินทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชฎาชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๕๓

เด็กชายนนธกิจ สืบเพ็ง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๕๔

เด็กหญิงนภา โนนขันแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๕๕

เด็กหญิงนรินทร์ มีมูลทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๕๖

เด็กชายนิติภูมิ จะโรรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๕๗

เด็กหญิงปณฑิตา แสนกล้า
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๕๘

เด็กหญิงพัชราพร สืบเพ็ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๕๙

เด็กหญิงภัสสร เสาวรส
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๘๒ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๓๘๖๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ ยังยืน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๖๑

เด็กชายภานุพงศ์ โศกหอม
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๖๒

เด็กชายมงคลภัทร์ แพงจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๖๓

เด็กหญิงรัตติยา ภาวงค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๖๔

เด็กชายรัตนศักดิ

์

จำปาทัศน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๖๕

เด็กชายศิวกร สุโรรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๖๖

เด็กชายศุภกร สมบัติเนียม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๖๗

เด็กชายสราวุฒิ บำรุงไทย
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๖๘

เด็กชายสิทธินนท์ รังกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๖๙

เด็กหญิงสิริโสภา วิถี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๗๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ไพคำนาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๗๑

เด็กชายอนุชา ภักดีอำนาจ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๗๒

เด็กชายอโนชา เยินรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๗๓

เด็กหญิงโชติมา บัวทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๗๔

เด็กหญิงกชกร สุวัตถี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๗๕

เด็กหญิงกฤติพร วงษ์กัณหา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๗๖

เด็กหญิงญาณิกา ขันติวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๗๗

เด็กชายธนากร ขยันชุมนุม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๗๘

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ไพบูลย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๗๙

เด็กชายภูธเนศ สืบเพ็ง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๘๐

เด็กชายสุทธิชาติ ฟูกโคกสูง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๘๑

เด็กชายอนุชิต คำอ่าง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๘๒

เด็กชายอุดมศักดิ

์

จริตรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ ประดับศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๘๔

เด็กหญิงพิจิตรา โศกหอม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๘๕

เด็กชายมงคล หัวข้อ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๘๖

เด็กหญิงพรนิภา หนองเหล็ก
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๘๗

นางสาวธัญญลักษณ์ นารี
๑๓/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๘๘

นางรวีวรรณ ศรีประดู่

๒๔/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๘๙

เด็กชายกรกต ภูกะฐิน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๙๐

เด็กชายกานต์กวิน รุ่งแจ้ง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๙๑

เด็กชายกีรติ ดวงสมศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๙๒

เด็กหญิงคณารัฐ สนิทกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๙๓

เด็กหญิงชนิกานต์ ทุมมะณี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๙๔

เด็กหญิงชนิกานต์ หอมหวล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๘๓ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๓๘๙๕

เด็กหญิงชนินาถ ทุมมะณี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๙๖

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญประเสริฐ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๙๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ ลาจันทะ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๙๘

เด็กหญิงญาณิศา พันธุมาส
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๘๙๙

เด็กชายณัฏฐนันท์ เครือจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๐๐

เด็กหญิงทิพกร สุรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๐๑

เด็กชายธนวัต วันทา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๐๒

เด็กชายธวัช คงโสมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๐๓

เด็กหญิงธารวิมล ปตตาทะนัง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๐๔

เด็กหญิงนิษฐา แก่นพรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๐๕

เด็กชายปวริศ บุญล้น

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๐๖

เด็กหญิงปาลิตา จำปาแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๐๗

เด็กหญิงผกามาศ แก้วสันติชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๐๘

เด็กชายพิพัฒนชัย โพธิไทร

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๐๙

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน บุญโสม
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๑๐

เด็กหญิงยุวดา มหาราช
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๑๑

เด็กชายรณกร โจมรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๑๒

เด็กชายรัชพล เกษมวงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๑๓

เด็กหญิงวรกาญจน์ อินสำราญ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๑๔

เด็กชายวรวุฒิ บุญตา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๑๕

เด็กหญิงวัลลิภา เหล็กพัฒนกุล
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๑๖

เด็กชายวุฒิชัย พันฉลาด
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๑๗

เด็กชายวุฒิชัย โพธิล้อม

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๑๘

เด็กหญิงสมิตานัน สร้อยมุกดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๑๙

เด็กชายสรนันท์ ห้อยดอกหอม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๒๐

เด็กหญิงสรัลชนา แสดกระโทก
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๒๑

เด็กชายสัมพันธ์ ไชยพล
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๒๒

เด็กชายสิทธิชัย เวียงธรรม
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๒๓

เด็กหญิงสิทธิสินี วิระวงค์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๒๔

เด็กชายสุรชัย สุดละมัย
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๒๕

เด็กหญิงอภิญญา ทะเลรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๒๖

เด็กชายอัยยะ สิงห์ทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๒๗

เด็กชายอาทิตย์ ช่วงชัยชนะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๒๘

เด็กหญิงเจนจิรา โตละหาน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๒๙

เด็กหญิงณฤดี เลือนรัมย์

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๘๔ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๓๙๓๐

เด็กหญิงทิพรดา ครีบผา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๓๑

เด็กหญิงธัญย์ชนก ยุดรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๓๒

เด็กชายธีรพันธ์ แสวงทรัพย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๓๓

เด็กชายธีรเมธ กองชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๓๔

เด็กหญิงนภาพร ยึดรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๓๕

เด็กหญิงปราณี หวานอารมณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๓๖

เด็กหญิงปยะดา งามสง่า
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๓๗

เด็กหญิงผกามาศ ยุดรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๓๘

เด็กชายพิทยุตม์ ไชยสุริยงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๓๙

เด็กหญิงภัทรวดี คำเภา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๔๐

เด็กชายวายุ มีทา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๔๑

เด็กชายวีระภาพ อินสำราญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๔๒

เด็กชายสมชาย สุขเปยม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๔๓

เด็กหญิงสุชาดา อินสำราญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๔๔

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๔๕

เด็กชายสุธินันท์ เทียงโยธา

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๔๖

เด็กหญิงสุภิญญา สืบเทพ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา คอยศาลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๔๘

เด็กชายอิทธิพล โคนาโล
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๔๙

เด็กชายเด็ดเดียว

่

สุพัฒน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๕๐

เด็กหญิงกัลยาณี เจ๊กแสง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๕๑

เด็กหญิงขวัญจิรา แดงทุมมา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๕๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ชืนรัมย์

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๕๓

เด็กชายฐิติ ยุดรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๕๔

เด็กชายณัฐวัตร สร้อยมุกดา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๕๕

เด็กชายดุลณภพ มะลัยสิทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๕๖

เด็กชายทรงศักดิ

์

แปนประโคน
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๕๗

เด็กชายนครินทร์ ทองคำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๕๘

เด็กหญิงบุษยมาศ มันเฮง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๕๙

เด็กหญิงปวีณา ตราชู
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๖๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ช่างฉลาด
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๖๑

เด็กชายภูชนะ ศรีจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๖๒

เด็กชายยงยุทธ์ ดาระนัด

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๖๓

เด็กชายวัชรกูล ทิพย์พระ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๖๔

เด็กชายวีระชัย โพธิไทร

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๘๕ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๖๕

เด็กชายสำราญ วรรณศิลป
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๖๖

เด็กชายสิทธิชัย ไขระยัา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๖๗

เด็กหญิงสุขพรรษา อุรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๖๘

เด็กหญิงสุดาพร ศรีทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๖๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไขระย้า
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๗๐

เด็กชายอนุภัทร โจมรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๗๑

เด็กหญิงเมธาพร โพธิไทร

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๗๒

เด็กหญิงชลลดา ช่างอาจ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๗๓

เด็กชายธนาคิม สงมา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๗๔

เด็กชายธวัชชัย แสงสวาท
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๗๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ มูลมี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๗๖

เด็กชายอดิศร ศรีสุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๗๗

นายวิเชียร บุญหวัง
๐๕/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๗๘

นายชวลิต จิตไทย
๐๔/๐๓/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๗๙

นายธงชัย นามณี
๑๗/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๘๐

นายธวัช หยาดไธสง
๑๔/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๘๑

นางปรารถนา นามณี
๑๒/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๘๒

นายวสันต์ เชือรัมย์

้

๐๒/๐๒/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๘๓

นางสำราญจิต หนองสี
๑๓/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๘๔

เด็กหญิงณัฐริดา บรรไพร
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๘๕

เด็กชายธงรบ บุบผาศรี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๘๖

เด็กชายพงษ์พัฒน์ คันทับไทย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๘๗

เด็กหญิงอรพิมล ไม่รอดดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๘๘

เด็กหญิงเบญญาภา พลสอน
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๘๙

เด็กชายโชคศิริชัย สะร้างรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๙๐

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แขกรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๙๑

เด็กชายตะวัน ศิริแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๙๒

เด็กชายธนกฤต เสริมจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๙๓

เด็กหญิงวรรณภา เคนตา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๙๔

เด็กชายศุภเศรษฐ์ ชืนศรี

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๙๖

เด็กชายสุวิจักขณ์ สุรินทราบูรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๙๗

นางกรองทอง ชืนศรี

่

๑๓/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๙๘

นางดวงใจ คำจันวงษา
๒๖/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๓๙๙๙

นายทวีศักดิ

์

เดชเอียม

่

๐๘/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๘๖ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๔๐๐๐

นางบุบผา ดีสุทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๐๑

นางสาวพนิดา พรมบุตร
๐๔/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๐๒

นางพิสมัย อรุณโน
๐๓/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๐๓

นางสุดารัตน์ นาเจริญ
๒๔/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๐๔

นางสาวสุรีวัลย์ อ่อนหนองหว้า
๐๕/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๐๕

นายอำพล อรุณโน
๐๕/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๐๖

เด็กชายกฤษณพงษ์ คูเมือง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๐๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ อาจสังข์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๐๘

เด็กหญิงจิดาภา หัสจรรย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๐๙

เด็กชายชัยณรงค์ เสงียมทรัพย์

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๑๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เพิมทรัพย์

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๑๑

เด็กชายณัฐพร พิจุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๑๒

เด็กชายณัฐพล พลพลงาม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๑๓

เด็กหญิงดาริน บุญถนอม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๑๔

เด็กหญิงธนาวรรณ คุ้มสุวรรณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๑๕

เด็กชายภัทรพล ราชดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๑๖

เด็กหญิงลลิตา ยอดพันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๑๗

เด็กชายวัชรพงศ์ จารุวงศ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๑๘

เด็กชายวัชรากร โพธิภักดีกูล

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๑๙

เด็กชายวันชัย ดวงมา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๒๐

เด็กชายวิกัยพัฒน์ ศรีษาคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๒๑

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีเวียง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๒๒

เด็กชายโชคชัย บุญเบ้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๒๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ สีชาคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๒๔

เด็กชายกฤษดา ปองวันนา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๒๕

เด็กชายจตุรวิทย์ ภานนท์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๒๖

เด็กชายชนะวงศ์ โสภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๒๗

เด็กหญิงดวงเนตร พรมงาม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๒๘

เด็กหญิงนัตกานต์ ยิงใหญ่

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๒๙

เด็กชายนิรุจน์ ชัยชนะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๓๐

เด็กชายภัทรพงษ์ แก้วศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๓๑

เด็กหญิงลินสุฑา มาแสวง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๓๒

เด็กหญิงวิกานดา ศรีบุญเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๓๓

เด็กหญิงสุนารี สีนำคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๓๔

เด็กหญิงสุวรรณา จันทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๘๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๓๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อุตสาหรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๓๖

เด็กชายใจเพชร กุมารสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๓๗

เด็กชายอนันต์ บุญมี
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๓๘

เด็กชายกฤตเมธ เกษดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๓๙

เด็กชายกฤษกร จันทร์ดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๔๐

เด็กชายกิตติพันธ์ คันธะมาลย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๔๑

เด็กชายขวัญทอง วัชรลักษณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๔๒

เด็กหญิงคีตภัทร สีหานาม
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๔๓

เด็กหญิงณัฐชา ก้านจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๔๔

เด็กชายนิธิกร โครวัตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๔๕

เด็กหญิงนิภาพร เขียนทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๔๖

เด็กชายภูธเนศ จันทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๔๗

เด็กชายวันชัย จันทร์สม
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๔๘

เด็กหญิงสิริบุญ จันทร์น้อย
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๔๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

สีชาคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๕๐

เด็กหญิงอรัญญา โคตรสีดา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๕๑

เด็กชายอัศฎา วงศ์จำปา
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๕๒

เด็กชายเขตตะวัน ลาอ่อน
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๕๓

นายกสิณ งามสนิท
๒๐/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๕๔

นางจารุวรรณ บุญพิมพ์
๒๙/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๕๕

นางสาวจินดารัตน์ นุแรมรัมย์
๒๘/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๕๖

นางจิราวรรณ คันธะมาลย์
๒๐/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๕๗

นางสาวจีรภัทร จันทะสอน
๑๕/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๕๘

นางสาวชัชนิตย์ ชูทรัพย์
๐๒/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๕๙

นายชาตรี เชยรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๖๐

นายณัฐกิตติ

์

ภัทรพงศ์พิชญ์
๒๓/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๖๑

นายทินกร จ่าภา
๐๓/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๖๒

นายพรชัย บุญพิมพ์
๑๔/๐๘/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๖๓

นางพิกุล พรมพลเมือง
๑๐/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๖๔

นายพิสิทธิ

์

ชืนศรี

่

๑-/๑๒/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๖๕

นางศุภวรรณ ไสยโสภณ
๐๕/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๖๖

นายสมภัชน์ ศิริแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๖๗

นางสุปราณี ผาเจริญ
๐๙/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๖๘

นางสุภาวดี การะวิโก
๐๔/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๖๙

นางหัทยา งามสนิท
๒๖/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๘๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๗๐

เด็กชายจิตรกร ทองแดง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๗๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ชีรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๗๒

เด็กชายณัฐพงษ์ รัตนะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๗๓

เด็กชายณัฐภูมิ พุทธะลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ สุภาโภชน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๗๕

เด็กชายธนาศักดิ

์

โพนสัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๗๖

เด็กหญิงนิชานันท์ มาตรคำจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๗๗

เด็กชายยุทธวีร์ อุ่นจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๗๘

เด็กชายวิรันย์กาจ จอมดวง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๗๙

เด็กหญิงวิลาพร ยืนรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๘๐

เด็กชายศิรวิชญ์ คุมสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๘๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

สันตพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๘๒

เด็กชายสถาพร สนิทนา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๘๓

เด็กหญิงอัญชรี แก้วประทุม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๘๔

เด็กหญิงอาทิตยา พิลาลำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๘๕

เด็กชายเอกลักษณ์ เพียรคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๘๖

นางบุญมี อาจหาญ
๓/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๘๗

นางปทิตตา จรลำโกน
๑๙/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๘๘

นางภัศรา สระสงคราม
๓๐/๐๑/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๘๙

นางวรรณษิริ สมฤทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๙๐

นายวีระชัย ใสสะอาด
๓๐/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๙๑

นายสมพล อ่อนหนองหว้า
๑๔/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๙๒

นายสุบัน นันเสนา ๔/๐๑/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๙๓

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ ขาวรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๙๔

เด็กหญิงนภัสสร ศรีแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๙๕

เด็กชายวรธน แยมรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๙๖

เด็กหญิงวิยะดา ชินรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๙๗

เด็กชายกิตติภณ ยิงรัมย์

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๙๘

เด็กหญิงคณิตา โยยรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๐๙๙
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

ชืนรัมย์

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๐๐

เด็กหญิงนิศา ยินดีรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๐๑

เด็กหญิงสุนิษา แก้วกล้า
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๐๒

เด็กหญิงนันธิตา มังสา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๐๓

เด็กชายอานนท์ สุขพยุง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๐๔

เด็กชายกฤษณะ แย้มรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๘๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๐๕

เด็กชายณัฏฐากร ชาวสวน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๐๖

เด็กชายประวิทย์ ยวงรัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๐๗

เด็กชายณัฐชานนท์ มะลิซ้อน
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๐๘

เด็กหญิงณัฐติญา มีงามดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๐๙

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สุวรรณศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๑๐

เด็กชายธันวา เชือจันทร์

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๑๑

เด็กชายธีรวัฒน์ ทุมมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๑๒

เด็กชายธีระพงษ์ ก่อแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๑๓

เด็กชายธีรเดช พูลจวง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๑๔

เด็กชายนครินทร์ สมิงรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๑๕

เด็กหญิงนพิศตรา ชารัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๑๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ ประจวบกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๑๗

เด็กหญิงบัณฑิตา แปนคง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๑๘

เด็กหญิงปริญญา สายวัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๑๙

เด็กหญิงปาณิสรา ลำใย
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๒๐

เด็กหญิงปานระพี เปรียมพิมาย

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๒๑

เด็กหญิงปยนุช บุญกล้า
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๒๒

เด็กชายภูวนัย สุขสวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๒๓

เด็กชายรชต จันทร์สว่าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๒๔

เด็กชายรัฐภูมิ สายยศ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๒๕

เด็กหญิงวนิดา อุตสาห์รัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๒๖

เด็กชายวายุ มะลิซ้อน
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๒๗

เด็กชายศิวกรณ์ ถะเกิงสุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๒๘

เด็กชายสหภาพ เอือนไธสง

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๒๙

เด็กชายอชิรวัฒน์ ฉิวรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๓๐

เด็กหญิงอภัทร์ชา กระแสโสม
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๓๑

เด็กหญิงเจนพัชชรา แสนบรรดิษฐ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๓๒

เด็กหญิงแพนธิตา พลเยียม

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน วัดสวายตางวน  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๓๓

เด็กหญิงกมลชนก กระแจะจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๓๔

เด็กชายกิตติพัทธ์ พรมนัส
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ พะนุมรัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๓๖

เด็กชายธนดล ชะแง้มรัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๓๗

เด็กชายธนพัฒน์ จูมรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๓๘

เด็กชายธนันทรพงษ์ จูมรัมย์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๓๙

เด็กหญิงปยะนัท เมชบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๙๐ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๔๑๔๐

เด็กหญิงพุทธรักษา พินึกรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๔๑

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เสมียนรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๔๒

เด็กชายวิศรุต อะพรรัมย์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๔๓

เด็กชายสรณ์สรรค์ นะรินรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๔๔

เด็กหญิงสุชาลิกา คุ้มเนตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๔๕

เด็กชายสุทธิชัย เหล็กสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๔๖

เด็กหญิงสุภา ชะเมืองรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๔๗

เด็กหญิงอัจจิมา ฤทธิแปลก
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๔๘

เด็กชายอำนาจ นาแสวง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๔๙

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ชัยมงคล
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๕๐

เด็กหญิงเมษา โคนหลิน

้

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๕๑

เด็กชายเอกพล ช่วยรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๕๒

เด็กหญิงโสภิตนภา สัตย์ฌุชนม์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๕๓

เด็กชายกัมพล ไกรเจริญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๕๔

เด็กหญิงขวัญจิรา หอมเนียม
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๕๕

เด็กชายคฑาวุฒิ ชานณรงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๕๖

เด็กชายคมสันต์ โพละเดา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๕๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ ชะเบืองรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๕๘

เด็กหญิงจุฑามณี เชยรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๕๙

เด็กชายฉัตรชัย จันทสิทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๖๐

เด็กหญิงชนินันท์ เมชบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๖๑

เด็กชายชวนากร จิตงาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๖๒

เด็กชายฐิติพงศ์ สายยศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ ชะรุมรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๖๔

เด็กชายธีรภัทร วันสีหา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๖๕

เด็กหญิงภิริญา พงษ์แก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๖๖

เด็กชายรัฐธรรมนูญ แก้วมณี
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๖๗

เด็กหญิงรินลณี จันทร์ลาย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๖๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา สมบัติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๖๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ทะรารัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๗๐

เด็กหญิงวิมลพรรณ มงคลจักรวาฬ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๗๑

เด็กชายวิรุฬห์ ศรีพรมทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๗๒

เด็กชายสมศักดิ

์

นิสังรัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๗๓

เด็กหญิงสุพัตรา เพ็ชร์เลิศ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๗๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ นุ่นเศษ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๙๑ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๔๑๗๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ มีงามดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๗๖

เด็กหญิงนุศรา บุญครอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๗๗

เด็กหญิงปราณี โคธิเสน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๗๘

เด็กหญิงมนทกานต์ มิตรโสม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๗๙

เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ พึงโพธิทอง

่ ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๘๐

เด็กหญิงปยะนุช ศรีณะลา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๘๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ก้อนรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๘๒

เด็กหญิงวริษา ทองสมุด
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๘๓

เด็กหญิงศกุลตลา เทพวงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๘๔

เด็กหญิงสาวิตรี ทองจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ จะริรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๘๖

เด็กหญิงอาริสา อะช่วยรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๘๗

เด็กชายเมธา อินสิม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๘๘

เด็กหญิงณัฐิดา อินทรชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๘๙

เด็กหญิงทิพย์นภา สายกระสุน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๙๐

เด็กหญิงศิรภัสสร สุดใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๙๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

จิวรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๙๒

เด็กหญิงอลิษา ชะรุมรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๙๓

เด็กชายอัครพล ศรีวะรมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๙๔

เด็กชายฮาง เชยรัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๙๕

เด็กหญิงขนิษฐา ปญญายิง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๙๖

เด็กชายจักรพันธ์ ฤทธี
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา พรมนัส
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๙๘

เด็กชายตะวันฉาย พนมรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๑๙๙

เด็กหญิงทานตะวัน เครือเนียม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ แขกรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๐๑

เด็กชายธเนศ เพ็ชร์เลิศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๐๒

เด็กหญิงปนัดดา สุพะนาม
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๐๓

เด็กหญิงปนัดดา เทียบแสน
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๐๔

เด็กหญิงปาริชาต โฉมรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๐๕

เด็กหญิงพรพรรณ บุญมี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๐๖

เด็กชายพฤษภา นิระโคตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๐๗

เด็กชายพัฒน์สุพล นามศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๐๘

เด็กชายภานิด อะช่วยรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๐๙

เด็กหญิงรมณียา ศรีเพ็ง
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๙๒ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๑๐

เด็กชายรัตนโชค เชือมพิบูลย์

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๑๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ เหล็กศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๑๒

เด็กหญิงลลิตา เทวารัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๑๓

เด็กชายวาทิน อะช่วยรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๑๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ เจียมรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๑๕

เด็กชายวีระพงษ์ กุยรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๑๖

เด็กชายสราวุฒิ หะพินรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๑๗

เด็กชายสิทธิชัย คำรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา เจริญรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๑๙

เด็กหญิงสุธิมา ยาวรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๒๐

เด็กชายอัศราวุธ ชุยรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๒๑

เด็กชายอำพล ยมรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๒๒

เด็กชายเจษฎา ว่องไว
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๒๓

นายอรรถพล สระสงคราม
๐๘/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๒๔

นางสาวกันตนา สิมทอง
๒๓/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๒๕

นางสาวกาญจนา บุญโสดากร
๒๒/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๒๖

นายคณินณัฏฐ์ รอดจันทึก
๑๙/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๒๗

นายคมเดช ภูถาดลาย
๓๑/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๒๘

นางสาวจิราภา ซุยรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๒๙

นางสาวจีรนันท์ นารัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๓๐

นางจุฬาลักษณ์ พันธ์งาม
๓๐/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๓๑

นางสาวฐานิตา บุญมาพิลา
๒๖/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๓๒

นางณัฏฐ์ภัสสร พิทยานันท์
๐๒/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๓๓

นายทองใบ พิมพ์ตะครอง
๑๕/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๓๔

นายธีระพงษ์ สุขประเสริฐ

๑๓/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๓๕

นางสาวบุณฑริกา ชะเทียนรัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๓๖

นางประวีณา พิมพ์ตะครอง
๑๖/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๓๗

นางปวันรัตน์ จันทร์ห้างหว้า
๒๓/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๓๘

นางพจณี นันเสนา
๓๑/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๓๙

นางสาวพัชรลดา สีลาด

๒๗/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๔๐

นางพัฒนา เชยรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๔๑

นางสาวรัตนาวดี กิงแก้ว

่

๒๕/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๔๒

นายวนายุทธ พันธ์งาม
๐๑/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๔๓

นายวิจิตรกาญจน์ กาบินทอง
๒๙/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๔๔

นายวิชัย ปรีเจริญ
๐๓/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๙๓ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๔๕

นายวิชานนท์ จันทร์ห้างหว้า
๐๗/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๔๖

นายศักดิชัย

์

เหลาศรี
๐๗/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๔๗

นายสมจิตร ดอนกลาง
๒๘/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๔๘

นางสาวสุภามาส ช่วยรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๔๙

นางอรจิรา นะมิตรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๕๐

นายอุเทน ทนขุนทด
๑๒/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๕๑

เด็กหญิงบุญนิษา บุตรดาพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๕๒

เด็กชายปริญญา วงค์คำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๕๓

เด็กหญิงอาภัสสร ทัศวงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๕๔

เด็กหญิงโชติรส ยิงรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๕๕

เด็กหญิงศรีหยก จ้อยหนองบัว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๕๖

เด็กหญิงอาทิติญา ศรีเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๕๗

เด็กหญิงอารียา วรรณคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๕๘

เด็กหญิงชลิตา วิชัยรัมย์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๕๙

เด็กหญิงชวัลนุช มณีลำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๖๐

เด็กชายฐิติพงศ์ ไกรเสือ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๖๑

เด็กหญิงธราภรณ์ โยงรัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๖๒

เด็กชายธีรเดช ยองรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๖๓

เด็กชายนครินทร์ ร่มเย็น
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๖๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ อำมินทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๖๕

เด็กหญิงปยะนัทธ์ วิเศษสมบัติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๖๖

เด็กหญิงพนัสดา แก้วปุม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๖๗

เด็กชายพีระพงษ์ มาดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๖๘

เด็กหญิงพุธมาศ มหันต์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๖๙

เด็กหญิงภณิดา ยองรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๗๐

เด็กหญิงภูมริน ยองรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๗๑

เด็กหญิงรติศา ปโยรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๗๒

เด็กชายรังสิต โยงรัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๗๓

เด็กหญิงวรรณภา ใจกล้า
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๗๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุทธิโส
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๗๕

เด็กหญิงเบญญทิพย์ พรหมหงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๗๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

ถะเกิงผล
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๗๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ยองรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๗๘

เด็กหญิงณัฐวดี สีมูลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๗๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา ประทัศน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๙๔ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๔๒๘๐

เด็กหญิงธนภรณ์ ถาพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๘๑

เด็กหญิงนถาวรีย์ เยียมรัมย์

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๘๒

เด็กชายปฏิภาน ศาลางาม
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๘๓

เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์เมือง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๘๔

เด็กชายศรีประชา ทองแปน
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๘๕

เด็กหญิงศิริพร อยู่ดีรัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๘๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ เสาร์เมือง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๘๗

เด็กหญิงสุจิตรา ศาลางาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๘๘

เด็กหญิงสุรินดา ธุหา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๘๙

เด็กหญิงสุรีลักษณ์ คำนึงสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๙๐

เด็กหญิงสุวิมล วงศ์เมือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๙๑

เด็กหญิงอลิษา โทบุดดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๙๒

เด็กหญิงกุลสตรี ยิงรัมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๙๓

เด็กหญิงชวาลา แก้วปุม
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๙๔

เด็กหญิงพรพรรณ วงศ์เมือง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๙๕

เด็กชายวิชาญ จำปาทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๙๖

เด็กหญิงสายฝน ใหญ่รัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๙๗

เด็กหญิงสุภัสสร งามสง่า
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๙๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุขแสวง
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๒๙๙

นายชัยณรงค์ จารุสิทธิกุล
๐๖/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๐๐

นางชารีนัฏฐ์ เพียสุพรรณ
๒๒/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๐๑

นางสาวดวงกมล อำมินทอน
๐๓/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๐๒

นางนุชจรี แสนทวีสุข
๒๘/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๐๓

นายพินิจ เข็มทอง
๑๗/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๐๔

นางภัทรานิษฐ์ บรรณประสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๐๕

ว่าทีร้อยตรีระยับ

่

ธุระทำ
๐๔/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๐๖

นางรัชนี คล่องแคล่ว
๒๓/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๐๗

นางวัฒนา แสงเนตร
๒๙/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๐๘

นายสมเกียรติ นอกลาง
๑๐/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๐๙

นายสุขสวัสดิ

์

ศรีทองบูรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๑๐

นายอนุวัฒน์ พงษ์ศรี
๒๖/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๑๑

นายอภิสิทธิ

์

ฐานะ
๒๗/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๑๒

นางสาวอัจฉรา ลาดนาเลา
๐๖/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๑๓

นางสาวอาทิตยา เห็มภิระ
๓๐/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๑๔

เด็กชายต้นตระกูล สำเภาเพชร
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๙๕ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๔๓๑๕

เด็กชายธนวันต์ เนตรนัตตา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๑๖

เด็กหญิงธิชนัน ง้าวไข่นำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๑๗

เด็กชายธีรนัย มิตรเจริญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๑๘

เด็กชายประสิทธิ

์

พูดดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๑๙

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ชมทอง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๒๐

เด็กชายวรากร ชาติมนตรี
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๒๑

เด็กชายศศิวัฒน์ เอ็นดู
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๒๒

เด็กชายชญานนท์ แสงลำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๒๓

เด็กชายชาคริช เยียมรัมย์

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๒๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ เยียมรัมย์

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๒๕

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ แสนกล้า
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๒๖

เด็กหญิงดรุณี โยยรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๒๗

เด็กชายธวัชชัย มิตรเจริญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๒๘

เด็กชายธีรสิทธิ สมอไพร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๒๙

เด็กหญิงพัชริน ขาวรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๓๐

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สำเภาเพชร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๓๑

เด็กชายรัชชานนท์ ระบือพิณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๓๒

เด็กชายรุ่งสุริยา สุขพลัม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๓๓

เด็กหญิงวรรณวิสา วงศ์คำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๓๔

เด็กหญิงศศิชฎาภรณ์ สุขบัติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๓๕

เด็กชายสราวุธ วรขันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๓๖

เด็กชายสุทธวีร์ พลเลือย

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๓๗

เด็กหญิงสุพรรณี ปจจัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๓๘

เด็กหญิงอังสดาร แก้วฉลาด
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๓๙

เด็กหญิงอาทิตยา ยูงรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๔๐

เด็กหญิงกุลณัฐ รัตนวงศ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๔๑

เด็กชายจักรกฤษ ตระกูลรัมย์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๔๒

เด็กหญิงชลิตา ยาวรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๔๓

เด็กชายธนกฤต อินสำราญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๔๔

เด็กหญิงพิมพิวรรณ ศรีษาคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๔๕

เด็กหญิงภัทรธิดา สร้อยจิตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๔๖

เด็กชายภานุวัฒน์ จำปางาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๔๗

เด็กหญิงวิลัยรัตน์ ลอสวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๔๘

เด็กหญิงศรุตา วงศ์สุรินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๔๙

เด็กชายอภิวิชญ์ แก้วคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๙๖ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๕๐

เด็กหญิงกรรณิกา มาไสย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๕๑

เด็กชายคุณากร ถะเกิงผล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๕๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยูงรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๕๓

เด็กหญิงปทิตตา พูนสกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๕๔
เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์

อินสำราญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๕๕

เด็กชายจิรทีป แก้วคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๕๖

เด็กชายบัญญวัต บัวทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๕๗

เด็กชายบุญตา ฉากไธสง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๕๘

เด็กชายศักดิชัย

์

เครือวัลย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๕๙

เด็กชายสราวุฒิ ยามรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๖๐

เด็กหญิงสลินดา บัวเจริญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๖๑

เด็กชายอดุลย์ศักดิ

์

สาลีสีดา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๖๒

เด็กชายเจษฎากร พูลเฉลียว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๖๓

เด็กชายไชยวัฒน์ คำตะเพชร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๖๔

เด็กชายกลวัตร ยุยรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๖๕

เด็กชายกิตติวัฒน์ ยุยรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๖๖

เด็กชายชินภัทร หนูบุญมา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๖๗

เด็กชายธนพล หนองหาร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๖๘

เด็กชายธิติภพ ชอบพร
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๖๙

เด็กชายธีรดนัย หลักคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๗๐

เด็กหญิงบัณฑิตา มุณีไชย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๗๑

เด็กหญิงพัชรี ยอดสุวรรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๗๒

เด็กชายภาสกร ก้านอินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๗๓

เด็กหญิงรศนา โพธิณรงค์

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๗๔

เด็กหญิงลัดดา สุนาหว้า
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๗๕

เด็กหญิงศศิกานต์ เชิดรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๗๖

เด็กชายสมัคร กรีสูงเนิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๗๗

เด็กหญิงสุภาพร แร่ทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๗๘

เด็กชายอนุชา กรีสูงเนิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๗๙

เด็กหญิงอภิรดี การสุวรรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๘๐

เด็กหญิงเสริมเพ็ชร เครือจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๘๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ กันหาพรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๘๒

เด็กหญิงขนิษฐา ยามดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๘๓

เด็กชายณัฐนันท์ กตัญู
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๘๔

เด็กชายธีรภัทร์ สุขล้วน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๙๗ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๔๓๘๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

คิดอ่าน
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๘๖

เด็กชายนฤเบศ วงศ์เมือง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๘๗

เด็กหญิงนุ่น เชิงรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๘๘

เด็กหญิงปนัดดา นามวงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๘๙

เด็กหญิงปนัดดา ยามดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๙๐

เด็กชายวิชชากรณ์ วงศ์เมือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๙๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินสำราญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๙๒

เด็กชายสุทธิกานต์ ยุยรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๙๓

เด็กหญิงสุนิสา มาดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๙๔

เด็กหญิงอรทัย อินสำราญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๙๕

เด็กหญิงอัครภา ทวีสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๙๖

เด็กชายธนชัย ภูเงิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๙๗

เด็กชายปนวัฒน์ ยือรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๙๘

เด็กชายปริญญา สมสกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๓๙๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ มาดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๐๐

เด็กหญิงรุ่งนภา ยามดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๐๑

เด็กชายสิริศักดิ

์

ยือรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๐๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ ยีรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๐๓

เด็กหญิงไพรินท์ ยือรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๐๔

เด็กหญิงนวรัตน์ แก้วแสนชัย
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๐๕

เด็กหญิงพิชญานิน ยีรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๐๖

เด็กชายพีรณัฐ เจนสาคู
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๐๗

เด็กหญิงศศิประภา ใจกล้า
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๐๘

เด็กชายสิทธิกร ลายเงิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๐๙

เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์แก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๑๐

เด็กหญิงเจษฏาภรณ์ ยุยรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๑๑

เด็กชายกิตติพงษ์ ยีรัมย์

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๑๒

เด็กหญิงจันทรรัตน์ ฮวดศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๑๓

เด็กชายรุ่งโรจน์ อินสำราญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๑๔

เด็กหญิงลัดดา บำรุงศิล
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๑๕

เด็กชายเอกลักษณ์ อินสำราญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๑๖

เด็กหญิงปนัดดา สุดใจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๑๗

เด็กหญิงปาริตา พงษ์สระพัง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๑๘

เด็กชายพลพล ฉวิงรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๑๙

เด็กหญิงพลอยไพลิน กรมจรรยา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๙๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๒๐

เด็กชายพีรภัตร ผันผ่อน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๒๑

เด็กหญิงวิมลสิริ ดีบัว
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๒๒

เด็กชายอนุพงศ์ ถะเกิงสุข
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๒๓

เด็กชายอภิรักษ์ รสหอม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๒๔

เด็กหญิงอัจฉรา ทิงรัมย์

้

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๒๕

เด็กชายกฤษณะ ถะเกิงสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๒๖

เด็กหญิงธัญชนก ศิริสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๒๗

เด็กหญิงบุญทริกา นิตย์ไธสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๒๘

เด็กชายปฐมพงศ์ ถะเกิงสุข
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๒๙

เด็กหญิงปรียา แจ่มใส
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๓๐

เด็กหญิงภิรารักษ์ ดีนาน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๓๑

เด็กชายภูทรัพย์ กระแสโสม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๓๒

เด็กหญิงรุ่งนภา ยิงดี

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๓๓

เด็กชายอนุชา มณีศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๓๔

เด็กหญิงอรวี เวียงเหล็ก
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๓๕
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ยานำคำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๓๖

เด็กหญิงธิติยา คำมณี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๓๗

เด็กหญิงรุจิรา จันทิพย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๓๘

เด็กชายวีรพงษ์ นิลฟู
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๓๙

เด็กหญิงสุพรรษา ทองนำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๔๐

เด็กชายอนุชา ศรีสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๔๑

เด็กหญิงอภิญญา มณีศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๔๒

เด็กหญิงกรรญิกา เอ้หวัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๔๓

เด็กชายณฐนนท์ ทางคะพิษ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๔๔

เด็กหญิงตติยา แก้วกัน

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๔๕

เด็กหญิงทัศนีย์ ศรีวงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๔๖

เด็กชายธาราดล กระแสโสม
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๔๗

เด็กชายนเรศ อุวิทัศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๔๘

เด็กหญิงภัทรวดี สกุลทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๔๙

เด็กหญิงสุนิสา ศรีนำคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๕๐

เด็กหญิงสุพพัตรา สองวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๕๑

เด็กหญิงอาทิตญา เสนาหล้า
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๕๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ มะลิซ้อน
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๕๓

เด็กชายกันต์ธร ศูนย์ดำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๕๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ทองทานี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๙๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๕๕

เด็กหญิงณัฐนิชา ทับทิมทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๕๖

เด็กหญิงถิรนันท์ ตาแสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๕๗

เด็กหญิงปรีญาพัตร พาเภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๕๘

เด็กชายปญญา ดาทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๕๙

เด็กชายพลางกูร เยรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๖๐

เด็กหญิงภัชราภา ภูคำศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๖๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วาโยวิเศษ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๖๒

เด็กชายวิน ยูงรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๖๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ กระแสโสม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๖๔

เด็กหญิงสิรินภา ใชยพรม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๖๕

เด็กหญิงอชิรญา อัครเดชดำรง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๖๖

เด็กหญิงอภิชญา อันสีแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๖๗

เด็กชายอภิรักษ์ พะวอนรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๖๘

เด็กหญิงอรัญญา ดาทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๖๙

เด็กหญิงอริษรา สุขจิตต์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๗๐

เด็กชายอิศรา ประเทศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เอียมสะอาด

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๗๒

เด็กชายคงฤทธิ

์

โพธิลา

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๗๓

เด็กหญิงจินตรา อ่อนทา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๗๔

เด็กหญิงธวัลยา รุ่งรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๗๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

มะลิซ้อน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๗๖

เด็กหญิงนัฐกาณฐ์ เปรมวิชัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๗๗

เด็กชายพงษ์เพชร เจริญศิริ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๗๘

เด็กหญิงพัทรศยา หมืนทอง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๗๙

เด็กชายศิวัช แก้วพรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๘๐

เด็กหญิงสุนิสา แจ้งสว่าง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๘๑

เด็กหญิงอัจฉรา สองวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๘๒

เด็กชายเจสดา กระแสโสม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๘๓

เด็กหญิงแก้วมณี ชัยศิรินทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๘๔

เด็กชายกันตพงศ์ เทวีรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๘๕

เด็กชายชนายุทธ กาสันเทียะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๘๖

เด็กหญิงชยาภรณ์ เอียมไธสง

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๘๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

กระแสโสม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๘๘

เด็กชายธนาคิม นำคำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๘๙

เด็กชายปฐมพร อ่อนทา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๐๐ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๙๐

เด็กชายปรเมธ พนมใหญ่
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๙๑

เด็กหญิงพิยดา นาคศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๙๒

เด็กหญิงศิรินญา ดาทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๙๓

เด็กชายเปรมศักดิ

์

สุขจิตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๙๔

เด็กชายไพรัตน์ มันคง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๙๕

เด็กหญิงไพรินทร์ มันคง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๙๖

เด็กหญิงกานดา ศรีวงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๙๗

เด็กชายจิรายุ ยืนยง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๙๘

เด็กชายชิราวุทธ มะลิซ้อน
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๔๙๙

เด็กหญิงนฤมล มะลิซ้อน
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๐๐

เด็กหญิงพรพิมล ประสพรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๐๑

เด็กชายพิทยะ เทียมตรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๐๒

เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิลา

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๐๓

เด็กหญิงเกศิณี อาชญาเมือง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๐๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขจิตต์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๐๕

เด็กชายวรินทร โคตรคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๐๖

นายธนากร การะวิโก
๑๓/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๐๗

นางสาวกฤติยากรณ์ สำรวมจิต
๒๓/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๐๘

นายณัฐพงศ์ มะลิงาม
๐๒/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๐๙

นางสาวธิดารัตน์ มะลิซ้อน
๑๔/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๑๐

นางนุชนารถ เรืองทองเมือง
๑๖/๐๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๑๑

นายบุญมี มะลิซ้อน
๒๐/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๑๒

นางพาณี ลมมูลตรี
๒๐/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๑๓

นางรติรส มาขุมเหล็ก
๐๒/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๑๔

นางสาววรรพณา มะลิซ้อน
๑๑/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๑๕

นางสาววิสุชล โมกศรี
๑๘/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๑๖

นายวิเชียร เยียวรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๑๗

นายสิทธิชัย สิทธิจินดา
๐๒/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๑๘

นางสาวเรไร ฟบประโคน
๒๐/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๑๙

เด็กชายธนพัฒน์ มาตวิเศษ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๒๐

เด็กหญิงนิรชร เรืองนาม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๒๑

เด็กชายพีรภัทร แสงประกาย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๒๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ สุขจิต
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๒๓

เด็กชายรพีภัทร อยู่มงคล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๒๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ กรองทอง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๐๑ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๒๕

เด็กหญิงวิภาดา คอยศาลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๒๖

เด็กชายสันติ มิงคะโน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๒๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชัยลอย
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๒๘

เด็กหญิงสุชาพิชญ์ ทางตรง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๒๙

เด็กชายสุริโย เพ็ชรศรี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๓๐

เด็กชายอมร งามสง่า
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๓๑

เด็กชายกฤษณะ บุญมา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๓๒

เด็กหญิงกานต์ชนิต ทองแพรว
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๓๓

เด็กหญิงจารุวรรณ จำเริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๓๔

เด็กชายชีพชนก สุขจิตต์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๓๕

เด็กชายทวี สีตะริสุ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๓๖

เด็กชายปรัชญา มาระวัง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๓๗

เด็กหญิงผกามาศ ศรีสาคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๓๘

เด็กหญิงมัณฑกานต์ ตรุวรรณ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๓๙

เด็กหญิงรสิกา ระดมสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๔๐

เด็กชายศักดิศรี

์

โมกศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๔๑

เด็กหญิงสุชาดา ทวารไพร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๔๒

เด็กหญิงอุไรวรรณ แก่นจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๔๓

เด็กชายกันตวัฒน์ วาศภูติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๔๔

เด็กหญิงจุฑามาศ จุ้ยนาค
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๔๕

เด็กชายธนากร สุภศร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๔๖

เด็กชายธนากร โมกศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๔๗

เด็กชายธีระภัทร ศิริกิจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๔๘

เด็กหญิงปนัดดา ทับทิมแสน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๔๙

เด็กหญิงพิลัยพร แก่นจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๕๐

เด็กหญิงภัทราวดี คอยศาลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๕๑

เด็กหญิงภาวิณี ธีไธสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๕๒

เด็กชายรัชชานนท์ ดาทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๕๓

เด็กชายวีระวัฒน์ ศิริกิจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๕๔

เด็กชายสมประสงค์ อุปพัด
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๕๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

จงใจงาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๕๖

เด็กชายเทพนา เจริญยิง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๕๗

นายอนันท ปุผาลา
๐๑/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๕๘

นายกำจัดภัย ชะรุรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๕๙

นางสาวพรพรหม โมกศรี
๑๕/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๐๒ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๖๐

นางพิมพ์ สายกระสุน
๒๗/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๖๑

นางสาวรจรินทร์ โพธิกระสัง

์

๑๔/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๖๒

นางวิจิตร มะลิซ้อน
๐๑/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๖๓

เด็กหญิงกัลยาณี ปะการัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๖๔

เด็กชายจิรภัทร เช่นรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๖๕

เด็กชายจิรเดช กันสีเวียง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๖๖

เด็กหญิงจีรนันท์ โชรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๖๗

เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๖๘

เด็กชายนเรวัฒน์ พิเลิศรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๖๙

เด็กชายบุตรทอง ตุ้มนอก
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๗๐

เด็กหญิงปฐมพร ประดับ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๗๑

เด็กชายปรัญชัย ชุมสิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๗๒

เด็กชายปริญญา แสนกล้า
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๗๓

เด็กชายพนม ยีรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ชุมพล
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๗๕

เด็กหญิงฟารุ่ง ยือรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๗๖

เด็กหญิงยุรวงศ์ สายสุด
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๗๗

เด็กหญิงรุ่งนภา สาลี
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๗๘

เด็กหญิงศรัญญา บุญวรรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๗๙

เด็กชายสิงหานาฏ พรมนัส
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๘๐

เด็กชายสิทธิพล อุรีรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๘๑

เด็กหญิงสิริวิมล ชึรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๘๒

เด็กชายหัสชัย ไชยรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๘๓

เด็กชายอนันต์ พรมนัส
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๘๔

เด็กหญิงอลิสรา ชุมสิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๘๕

เด็กชายอานนท์ เย็นวงศา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๘๖

เด็กหญิงอาริสา กะแสโสม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๘๗

เด็กหญิงกนกพร เรืองศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๘๘

เด็กชายกรเดช สายกระสุน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๘๙

เด็กหญิงชนัญชิดา แม่นทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๙๐

เด็กชายชัชวาล จันทร์มณี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๙๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ก่อแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๙๒

เด็กชายณัฐวุธ พิมพ์เภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๙๓

เด็กหญิงธิดาวรรณ ศรีสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๙๔

เด็กหญิงนัทธ์หทัย สุขทวี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๐๓ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๔๕๙๕

เด็กชายพงศกร กันยา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๙๖

เด็กชายพีรพงศ์ สายกะสุน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๙๗

เด็กชายรพีภัทร บุญมาก
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๙๘

เด็กหญิงรัชนีกร แทนแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๕๙๙

เด็กหญิงรำพรรณ สำอางค์สะอาด
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๐๐

เด็กชายวราเทพ จันทร์ลุน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๐๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ ตัน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๐๒

เด็กหญิงวิภาภรณ์ แย้มชู
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๐๓

เด็กหญิงศศิภา แทนศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๐๔

เด็กชายศิริวัฒน์ โนนน้อย
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๐๕

เด็กชายศุภชัย ยุบลวัฒน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๐๖

เด็กหญิงสิริภากรณ์ บุญมาก
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๐๗

เด็กหญิงสุจิตรา มะลิซ้อน
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๐๘

เด็กหญิงสุนิสา เงินบุคคล
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๐๙

เด็กหญิงสุพรรณีกา ตาลสี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๑๐

เด็กหญิงสุพัชศิริ พรมนัส
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๑๑

เด็กชายสุรพงษ์ พิจารณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๑๒

เด็กชายอนุทัย ชึรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๑๓

เด็กชายอนุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๑๔

เด็กชายอนุวัตร บุญเล่ห์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๑๕

เด็กชายเชษฐวุฒิ ขุดเขียนสืบ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๑๖

เด็กชายไกรราช รำมะนา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๑๗

เด็กหญิงจิตรกัญญา เช่นรัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๑๘

เด็กหญิงจิตรานุช พรมนัส
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๑๙

เด็กหญิงณัฐทรี พันธ์เจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๒๐

เด็กชายดนัย ควรคำนึง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๒๑

เด็กหญิงดาริกา กะแสโสม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๒๒

เด็กชายตะวัน โชรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๒๓

เด็กหญิงตันหยง ชุมสิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๒๔

เด็กหญิงทอฝน ครยก
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๒๕

เด็กหญิงธิติมา กระแสโสม
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๒๖

เด็กหญิงบัญจรัตน์ เจริญศิริ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๒๗

เด็กชายปาณวัฒน์ กระแสโสม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๒๘

เด็กชายปยะบุตร กาสอน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๒๙

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

วิเศษสิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๐๔ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๓๐

เด็กหญิงพรรณรัตน์ เบ็ญคุ้ม
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๓๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุตรดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๓๒

เด็กชายรัฐพล เรืองสุขสุด
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๓๓

เด็กชายวันชัย แก้วสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๓๔

เด็กหญิงสุธาสินี ตุ้มนอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๓๕

เด็กหญิงสุพรรษา วงคง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา อยู่นาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๓๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

สามคผล
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๓๘

เด็กหญิงเนตรนภา ตุ้มนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๓๙

เด็กชายเผ่าพันธุ์ ยิงเร่งเริง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๔๐

เด็กหญิงเพชรลดา ภูษา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๔๑

เด็กหญิงแก้วตา อุทธิสินธ์ุ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๔๒

เด็กชายกฤตยชญ์ สดสอาด
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๔๓

เด็กชายธนกฤต มะลิซ้อน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๔๔

เด็กชายอริญชย์ กระแสโสม
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๔๕

เด็กหญิงไพพรรณ อุรีรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๔๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ มะลิซ้อน
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๔๗

เด็กหญิงพัชรี ยืนยง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๔๘

เด็กหญิงพิศมัย ชึรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๔๙

เด็กชายพิเชษ ชารัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๕๐

เด็กชายสิทธิโชค สาลี
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๕๑

เด็กหญิงสุมาลี เทพสมาน
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๕๒

เด็กชายสุรชาติ พิลาดรัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๕๓

เด็กหญิงเกษร พิมพ์เภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๕๔

เด็กชายเดชา ยีรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๕๕

เด็กหญิงเรวดี พุฒเกิด
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๕๖

เด็กชายชานน ปะการัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๕๗

เด็กชายนัทธพงศ์ โชรมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๕๘

เด็กหญิงพรรษา ศรีสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๕๙

เด็กชายวีรชัย สายกระสุน
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๖๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ น้อยบาด
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๖๑

นางสาวกรกนก สิทธิจินดา

๑๘/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๖๒

นางสาวปุณยนุช โมกศรี
๒๑/๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๖๓

นายวัชรพล มะลิซ้อน
๒๒/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๖๔

นางสาวโสภิตา สายแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๐๕ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๔๖๖๕

เด็กหญิงกรสา ทองเงิน
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๖๖

เด็กชายจีราวุฒิ เช็นรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๖๗

เด็กชายชานน ฉิวรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๖๘

เด็กชายณัฐพล ก่อแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ สายกระสุน
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๗๐

เด็กชายธีรภัทร บุตรชุมแสง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๗๑

เด็กหญิงนิรัชชา ชึรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๗๒

เด็กหญิงนิรัสสา ชึรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๗๓

เด็กหญิงนำทิพย์ เชิดนาม
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๗๔

เด็กหญิงบุญธิชา ชึรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๗๕

เด็กชายปุณมนัส พรมนัส
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๗๖

เด็กหญิงพจนา บุตรงาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๗๗

เด็กหญิงอนัญญา เช่นรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๗๘

เด็กหญิงกัลยา มาทวงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๗๙

เด็กหญิงชุติกานต์ แช่มรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๘๐

เด็กหญิงณวรา ชึรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๘๑

เด็กหญิงธนาภา สังสี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๘๒

เด็กหญิงนำหวาน อุ่มพิมาย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๘๓

เด็กหญิงบัณฑิตา หาญศรีนาท
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๘๔

เด็กหญิงปรัชญา ชึรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๘๕

เด็กหญิงพัชราภา บุญมา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๘๖

เด็กชายพิชัยยุทธ ชึรัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๘๗

เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์ เช่นรัมย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๘๘

เด็กชายภควัต เจริญศิริ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๘๙

เด็กหญิงรติรส ใจยาเก๋
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๙๐

เด็กหญิงรวิสรา ชึรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๙๑

เด็กชายศรเพชร สินโสด
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๙๒

เด็กชายศุภวิชญ์ เอ็นดู
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๙๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทอยรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๙๔

เด็กชายสิริโรจน์ พรมนัส
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๙๕

เด็กหญิงสุขธิตา ตุ้มนอก
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๙๖

เด็กหญิงอรยา ทัดแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๙๗

เด็กชายเจษฎา เจริญรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๙๘

เด็กหญิงกนกขวัญ ก่อแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๖๙๙

เด็กหญิงกรรณิกา นำพูน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๐๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๐๐

เด็กชายกฤษณะ เจียรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๐๑

เด็กหญิงขวัญมนัส รำมะนา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๐๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สุกแสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๐๓

เด็กหญิงณัฐวรา ผนิดรัตนากร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๐๔

เด็กชายธนพล ก่อแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๐๕

เด็กหญิงนาฏยา สระประทุม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๐๖

เด็กชายนิลภัส สวัสดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๐๗

เด็กหญิงบังอร จำปา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๐๘

เด็กชายปฐพี ชึรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๐๙

เด็กหญิงปาริชาติ โสขะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๑๐

เด็กหญิงปาริษา ชาญถินดง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๑๑

เด็กชายพรศิริ สุขแสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุตรชุมแสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ประสานรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๑๔

เด็กชายภัทรวุฒิ สุขเกษม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๑๕

เด็กหญิงลักษมิกรณ์ นกเทียง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๑๖

เด็กชายวิชิต เชิดนาม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๑๗

เด็กหญิงวิยะดา พะนิดรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๑๘

เด็กชายศักดิดาภรณ์

์

จวงจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๑๙

เด็กหญิงศิรภัสสร ยาประโคน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๒๐

เด็กชายสรวิชญ์ ยอดสุรินทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๒๑

เด็กหญิงอรปรียา ชะรุมรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๒๒

เด็กหญิงอรปรียา เช่นรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๒๓

เด็กหญิงโยษิตา พรมนัส
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๒๔

เด็กหญิงลดาวัลย์ พวงยอด
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๒๕

เด็กหญิงศุภารัตน์ ถวัลย์มันคง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๒๖

เด็กหญิงสุทธาทิพย์ กางรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา สุขจิตต์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๒๘

เด็กหญิงอนงค์นาง แก้ววิจิตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๒๙

เด็กชายไตรภพ ชินภาพ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๓๐

นายอนุชา สีหาวัฒน์
๙/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๓๑

นายจิราวัตร พันโพค้า
๑๓/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๓๒

นายอดิศักดิ

์

ทุมจาน

๑๑/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๓๓

นางสาวไพรจิตรา พระภูจำนงค์
๒๖/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๓๔

เด็กหญิงกฤติยานี บุตรศรีเมือง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๐๗ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๔๗๓๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รสหอม
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๓๖

เด็กชายชญานนท์ เสามัน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๓๗

เด็กหญิงชุฎาภรณ์ พูนเพ็ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๓๘

เด็กชายตันติกร สุดโสม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๓๙

เด็กชายธนกฤต สุขจิต
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๔๐

เด็กชายนพเกล้า ศาลาสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๔๑

เด็กหญิงกัลยา โสภา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๔๒

เด็กหญิงขวัญจิรา เสามัน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๔๓

เด็กหญิงฉัตรชนก กลางสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๔๔

เด็กหญิงชลธิชา เจริญศิริ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๔๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชุมสาย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๔๖

เด็กชายนนทวัฒน์ ศรีนครานุรักษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๔๗

เด็กชายนนธวัช เสเล
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๔๘

เด็กหญิงพรชิตา ระยาย้อย
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๔๙

เด็กหญิงยลดา ยินดีฉาย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๕๐

เด็กหญิงวันดี เครือศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๕๑

เด็กชายอภิรักษ์ พันชารี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๕๒

เด็กชายอัครพล มังทะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๕๓

เด็กชายเตชิษฐ์ ไชยศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๕๔

เด็กหญิงโกกนุท ติยะวิโรจน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๕๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญสวัสดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๕๖

เด็กหญิงกัลยา เภาแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๕๗

เด็กหญิงจินตนา คนหาญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๕๘

เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่ลี

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๕๙

เด็กชายนนธชัย เจริญศิริ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๖๐

เด็กชายพุทธชาติ ดีจริง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๖๑

เด็กหญิงสุชาดา ชิดรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๖๒

เด็กหญิงสุภาวดี สำรวมจิต
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๖๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

วังคีรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๖๔

เด็กหญิงอภิสรา สงโท
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๖๕

เด็กหญิงศิริภัสสร เจริญศิริ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๖๖

เด็กหญิงโชติกา วงศ์เกียรติขจร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๖๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุดโสม
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๖๘

เด็กหญิงนพวรรณ เครือแตง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๖๙

เด็กหญิงวิภาภรณ์ อุปสิทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๐๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๗๐

เด็กหญิงสัจจานันท์ บุญเสริม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๗๑

เด็กหญิงอนุธิดา วงค์ด้วง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๗๒

เด็กหญิงอริศรา เมฆสำโรง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๗๓

เด็กหญิงอุษา ชืนคล้าย

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๗๔

เด็กชายธีรนัย บุญพิรุณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๗๕

นางเบญจวรรณ อุไรรัตน์
๐๙/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๗๖

นางสาวกรกมล ไพเราะ
๑๔/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๗๗

นางกาญจนา ชาติรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๗๘

นางขนิษฐา ชะราจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๗๙

นายคำภี โฉมสุข
๑๔/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๘๐

นางนงคราญ หนองแบก
๑๐/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๘๑

นายพรชัย สุดโสม
๑๕/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๘๒

นางฟองแก้ว อารีเอือ

้

๐๙/๐๑/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๘๓

นางวันทนา เจริญศิริ
๐๙/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๘๔

นายวิจิตร ลำใย
๐๑/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๘๕

นางศรีสุนันท์ พุฒิธีรวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๘๖

นางสาวสุพัตรา แก้วละออ
๐๘/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๘๗

นางสาวอโณทัย พิสาดรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๘๘

นางสาวเจนจิรา สระแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๘๙

นายเทพฤทธิ

์

เอกศรี
๐๘/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๙๐

เด็กหญิงกัณฑิมา โยงรัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๙๑

เด็กหญิงกิตติญาณี ดาวเรรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๙๒

เด็กชายจิรพัฒน์ อ่อนหนองหว้า
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๙๓

เด็กหญิงจิราภา กึนรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๙๔

เด็กหญิงชนากร กึนรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๙๕

เด็กหญิงชลธิชา โยธานันท์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๙๖

เด็กชายชัยพัฒน์ กระแสโสม
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๙๗

เด็กหญิงณัฐวดี เสาวกุล
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๙๘

เด็กชายณัฐสรณ์ ดาทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๗๙๙

เด็กชายธีรภัทร เจริญรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๐๐

เด็กหญิงรัศมี บัวทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๐๑

เด็กหญิงศวิตา เทียนรอด
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๐๒

เด็กหญิงอรญา ทิพย์สมบัติ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๐๓

เด็กหญิงอลิษา จันทร์ประโคน
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๐๔

เด็กหญิงเมธาพร โพธิชัย

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๐๙ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๐๕

เด็กชายกนกพล แก้วปรือ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๐๖

เด็กหญิงชนาภา เจริญรัมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๐๗

เด็กชายณัฐชัย สิทธิวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๐๘

เด็กชายณัฐดนัย เยรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๐๙

เด็กหญิงทิพปภา อ่อนรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๑๐

เด็กหญิงพรวิภา แดนราชรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๑๑

เด็กชายพลอนันท์ ขงเขตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๑๒

เด็กชายพีรพงษ์ ระวงศ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๑๓

เด็กหญิงรติมา บุญลำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๑๔

เด็กหญิงดวงหทัย อัศววารี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๑๕

เด็กชายพัชรพล ภาษาเวช
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๑๖

เด็กชายพิรุฬห์ มงคลเพชร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๑๗

นายบุญหนา ศรีลาดเลา ๔/๙/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๑๘

นางราตรี ประกอบมี
๔/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๑๙

นายอุทัย เอสาตี
๒๖/๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๒๐

เด็กหญิงกชกร โสภี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๒๑

เด็กชายทิมากร เชิญประโคน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๒๒

เด็กหญิงพัชรพร ทับอุดม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๒๓

เด็กหญิงสุวิชญา อินสำราญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๒๔

เด็กชายอภิธาร โสภี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๒๕

เด็กหญิงอภิสรา ชะวูรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๒๖

เด็กหญิงอมลวรรณ กาบคำบา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๒๗

เด็กหญิงอารยา สาดา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๒๘

เด็กหญิงเกสรา ยิงรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๒๙ เด็กหญิงแอมเบอร์อลิซาเบล

เมอร์เรย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๓๐ เด็กชายโรเบิร์ตภัทรพงษ์
เฮนดริคคุสแวนดองเก็น

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๓๑

เด็กหญิงกชกร ดีชัยรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๓๒

เด็กหญิงกชกร แม้นรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๓๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดวงศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๓๔

เด็กหญิงจิดาภา ยีรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๓๕

เด็กหญิงจิราพัชร ชาติรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๓๖

เด็กชายจิรายุทธ กะตะศิลา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๓๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีวะอุไร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๓๘

เด็กชายณภัทร ชะรอยรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๓๙

เด็กหญิงณิชกานต์ นาคนวล
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๑๐ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๔๐

เด็กหญิงธนพร ทองสี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๔๑

เด็กชายปกรณ์ ทองสี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๔๒

เด็กชายปริญญา ชารัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๔๓

เด็กหญิงพรรณภัทร นาคนวล
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๔๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มีบางซือ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๔๕

เด็กชายพัทธพงศ์ ตูมไธสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๔๖

เด็กหญิงภัทราภา โห้งาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๔๗

เด็กหญิงวรดา เยรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๔๘

เด็กชายวิศรุต ทองคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๔๙

เด็กหญิงศิรินันญา แสงดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๕๐

เด็กชายสิรดนัย สืบเพ็ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๕๑

เด็กหญิงสุชานันท์ เลิศยะโส
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๕๒

เด็กหญิงอรวรรณ เต็มใจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๕๓

เด็กหญิงเนตรนภิส ลอดสุโข
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๕๔

เด็กหญิงเยาวพา แม้นรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๕๕

เด็กหญิงแพรวรุ่ง สุขทวี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๕๖

เด็กหญิงการะเกด คะเนตนอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๕๗

เด็กหญิงกิติญาดา เจริญรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๕๘

เด็กชายธันยวัต วรรณศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๕๙

เด็กหญิงปณิดา รักษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๖๐

เด็กหญิงสุชานาถ ยังยืน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๖๑

เด็กหญิงอนุชศรา เจียะรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๖๒

เด็กหญิงอรอุมา หะสูง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๖๓

เด็กชายอัษฎายุทธ ถาไพเรือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สถาอุ่น
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๖๕

เด็กชายกฤษฏา อ่อนสุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๖๖

เด็กชายกษิดิศ ยิงรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๖๗

เด็กหญิงคุณิตา รามเกียติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๖๘

เด็กหญิงชัญญา โพธิเงิน

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๖๙

เด็กหญิงนานวล พลหนองหลวง
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๗๐

เด็กหญิงปณาลี สุโภชน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๗๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ นอนา
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๗๒

นายนายเปรียญ พรมไธสง ๒๐/๔/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๗๓

นายคมกริช ฉิมมา ๓๐/๖/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๗๔

นางสาวจิตอนันต์ กุมชาด
๒๒/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๑๑ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๗๕

นายบุญเทียง

่

อุ่นทานนท์
๑๑/๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๗๖

นางสุดา ปดสำราญ
๐๗/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๗๗

นายสุนทร ยางเครือ ๒/๘/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๗๘

นายอัยกรณ์ ปดสำราญ
๐๑/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๗๙

นายอานุภาพ ชาติรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๘๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สบายจิตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๘๑

เด็กหญิงนรมน ศรีมา
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๘๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ชีรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๘๓

เด็กชายรักชาติ ดีเลิศรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๘๔

เด็กหญิงอมรา สีผาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๘๕

เด็กหญิงกุลนิภา โคตรวงศ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๘๖

เด็กหญิงนภัสรา ปกการะนัง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๘๗

เด็กชายภัทรพงษ์ พันทอนศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๘๘

เด็กชายวงศกร มุ่งดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๘๙

เด็กชายสุรพัศ หอมบุญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๙๐

เด็กหญิงอรัญญา จวบรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๙๑

เด็กหญิงคริษฐา ศรีมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๙๒

เด็กหญิงชัญญา ชะลองรุ่งเรือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๙๓

เด็กชายณัฐพงษ์ นาเมือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๙๔

เด็กหญิงตันหยง ตอเมอ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๙๕

เด็กชายต้นตระกาล ชาญสมา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๙๖

เด็กชายทักษพงศ์ โสแพทย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ กระแสเทพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๙๘

เด็กชายธนโชติ นาคไธสง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๘๙๙

เด็กหญิงนภวรรณ์ ขวานอก
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๐๐

เด็กหญิงปยธิดา จำปาทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๐๑

เด็กหญิงปุณณภา ยานรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๐๒

เด็กชายพีรวัฒน์ สลับตาล
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๐๓

เด็กชายภาคภูมิ สเกรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๐๔

เด็กชายวัชระ ราศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๐๕

เด็กหญิงศุกัญญา เข็มสุวรรณ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๐๖

เด็กหญิงสริตา คำภีระ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๐๗

เด็กหญิงจันทราภา อาสาเนย์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๐๘

เด็กหญิงณัฐชยา บูระพิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๐๙

เด็กหญิงธิดาอัปสร เมืองอิน
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๑๒ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๑๐

เด็กหญิงภณิดา เฉลียวรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๑๑

เด็กหญิงวรรณพร โสภี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๑๒

เด็กชายศักดิชัย

์

สร้อยโชติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๑๓

เด็กหญิงขนิษฐา แข็งขัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๑๔

เด็กหญิงจิราพัชร คำภีระ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๑๕

เด็กหญิงจุฑามาศ มาเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๑๖

เด็กหญิงชนกนันท์ แก้วภักดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๑๗

เด็กหญิงชนินทร์พร วัฒนพัฒน์กุลธร
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๑๘

เด็กหญิงนิลดา วงศ์ศีวี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๑๙

เด็กหญิงปทมพร วงษ์ชาดา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๒๐

เด็กหญิงปนริยาภรณ์ พรมบัว
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๒๑

เด็กหญิงพรฉวี คำภีระ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๒๒

เด็กหญิงภัทราพร พาจันลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ แย้มศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๒๔

เด็กหญิงวราพร นิวรรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๒๕

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ยินดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๒๖

เด็กหญิงสุพรรณษา ยารัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๒๗

เด็กหญิงสุรีพร จีนกระจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๒๘

เด็กชายสุวิชัย เสาขุนทด
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๒๙

เด็กชายอัษฎาวุฒิ โขดรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๓๐

เด็กชายโชกุล จีนรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีคุณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๓๒

เด็กหญิงกมลพรรณ สุโภชน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๓๓

เด็กหญิงจันจิรา นกคุ้ม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๓๔

เด็กหญิงจิรัญชญา มาดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๓๕

เด็กชายชัยวัฒน์ จีนรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๓๖

เด็กชายฐิติกร บูรณะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๓๗

เด็กหญิงณัฐริชา สมวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กมล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ แก่นทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๔๐

เด็กหญิงธิติมา กมล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๔๑

เด็กชายนนทพัทธ์ สุนทะวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๔๒

เด็กหญิงนุชจรี ตะวิสุทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๔๓

เด็กหญิงนำทิพย์ พรหมมา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๔๔

เด็กชายบูรพา วงศ์ษาเทียม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๑๓ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๔๙๔๕

เด็กหญิงพรพรรณ คำด้วง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๔๖

เด็กชายพศิน ขันชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๔๗

เด็กหญิงพิระสา อุบัติ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๔๘

เด็กหญิงลัลน์ลลิต กลีบจำป
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๔๙

เด็กชายวิชานนท์ นนท์อ่อน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๕๐

เด็กหญิงอรกัญญา มีผล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๕๑

เด็กหญิงอรทัย ผิวพรม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๕๒

เด็กชายอรรถพล เขือนสอน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๕๓

เด็กชายอัมรินทร์ คำภีระ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๕๔

เด็กชายอิศวะ เพียงตา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๕๕

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ผลเกิด
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๕๖

เด็กชายเจตนิพัทธ์ แจ้งจิต
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๕๗

นางทัศนีย์ หลักเพ็ชร์
๑๘/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๕๘

นายธนิต ศรีกลับ
๒๑/๕/๒๕๐๖

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๕๙

นางพัทธ์ธีรา ขุมทอง
๑๔/๘/๒๕๑๓

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๖๐

นางสาวพิรญาณ์ นาคาธร
๓๐/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๖๑

นายลำปาง หลักเพ็ชร์
๓๑/๑/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๖๒

นางสาววะนิดา พูนวงษ์ ๘/๗/๒๕๒๔ โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๖๓

นางศิรฺพรรณ ยางเครือ
๑๖/๖/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๖๔

นายแสงอุทัย ศักดิศรีท้าว

์

๗/๖/๒๕๐๓ โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๖๕

เด็กหญิงกัลยากร คิดไธสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๖๖

เด็กหญิงกุลปรียา สิมมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๖๗

เด็กชายณัฐพงศ์ แลโสภา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๖๘

เด็กชายณัทกร นานรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๖๙

เด็กชายธีรพงษ์ รอดสุโข
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๗๐

เด็กหญิงนันทิดา โสภาเนตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๗๑

เด็กหญิงปภาวรินทร์ วงศ์รัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๗๒
เด็กหญิงปรางค์ปรีญา

แก้วทุม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๗๓

เด็กหญิงรตนพร ทองทา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๗๔

เด็กชายวรพันธ์ จันทรคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๗๕

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทรคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เรืองรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๗๗

เด็กหญิงอำพิกา รอดสุโข
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๗๘

เด็กหญิงจิราภา เกิดสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๗๙

เด็กชายชนาภัทร บุญครอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๑๔ / ๘๔๕
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๘๐

เด็กชายถณิต ตองติดรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๘๑

เด็กชายทตพร ไม้พยัคฆ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๘๒

เด็กหญิงปทมพร บุญครอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๘๓

เด็กชายวายุ เกียรติสูงเนิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๘๔

เด็กชายวุฒิพร พันลีคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๘๕

เด็กหญิงศันศนีย์ นาเอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๘๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ปานเพ็ชร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๘๗

เด็กหญิงสุธาวี พรบุตรศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๘๘

เด็กชายสุภชีพ ตองติดรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๘๙

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ทองระยา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๙๐

เด็กชายกิตติธร สุขแมน
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๙๑

เด็กชายจิตติกร สานสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๙๒

เด็กชายบรรลังก์ มะลิต้น
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๙๓

นางสาวภิรมยา ภาชู ๔/๒/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๙๔

นางสาวศิวาพร มิงสกุล

่

๒๓/๒/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๙๕

นางสาวสุชัญญา คานไธสง
๒๔/๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๙๖

เด็กหญิงกนกพร อินมะณี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๙๗

เด็กชายกันตธีร์ พรมมีเดช
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๙๘

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ มุ่งนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๔๙๙๙

เด็กชายธีรภัทร ศัตรู
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๐๐

เด็กชายนกุล จำปาเรียง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๐๑

เด็กชายนัฐพงษ์ ปะทองสุข
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๐๒

เด็กหญิงนันท์นิชา มุ่งนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๐๓

เด็กชายพงศกร พรมมีเดช
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๐๔

เด็กชายราเมศวร์ เจริญศิริ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๐๕

เด็กชายวรากร ภูจันทึก
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๐๖

เด็กหญิงวิลาสินี บุตรตะโคตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๐๗

เด็กชายอมรเทพ อุ่นอก
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๐๘

เด็กหญิงอมลวรรณ ทองระยา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๐๙

เด็กหญิงเบญญาภา ปะแดง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๑๐

เด็กหญิงกนกพร แหนขุนทด
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๑๑

เด็กชายกฤษฏา ชัยวิเศษ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๑๒

เด็กหญิงจรรยาพา ศรีภา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๑๓

เด็กหญิงชญาดา สวนงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๑๔

เด็กชายชัยณรินทร์ บุญครอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๑๕ / ๘๔๕
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๑๕

เด็กชายทรงวุฒิ สีสมพงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๑๖

เด็กชายนครินทร์ สุขะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๑๗

เด็กหญิงปนัดดา ทุ่งไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๑๘

เด็กชายพัชรพล คลังระหัด

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อังคะพนมไพร
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๒๐

เด็กหญิงวริศรา สิงห์เทศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๒๑

เด็กชายอริยชาติ อินทร์แปน
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์รัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๒๓

เด็กชายคัมภีร์ สีแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๒๔

เด็กชายชลันธร ทุ่งไธสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๒๕

เด็กหญิงณัฐชยา กุนไธสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๒๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ตองติดรัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ สุขทวี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๒๘

เด็กชายทักษพงศ์ นามอินทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๒๙

เด็กชายธีรวัฒน์ สุขทวี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๓๐

เด็กหญิงนภาพร แสงทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๓๑

เด็กชายนวมินทร์ ระหารนอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๓๒

เด็กหญิงนิภาวี พนมไพร
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๓๓

เด็กหญิงปริณดา ดีเลิศตระกูล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๓๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ กองไธสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๓๕

เด็กชายภานุวัฒน์ วงวาศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๓๖

เด็กชายวรากร ปญญาพิมพ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๓๗

เด็กชายวีรภัทร จันดาศร
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๓๘

เด็กหญิงสุภาวรรณ แก้วสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๓๙

เด็กหญิงอภิชญา เดิมทำรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๔๐

เด็กชายอำนาจ เทียงกินรี

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๔๑

นางสาวกรรณิการ์ อ่านเขียน
๒๔/๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๔๒

นายบุญส่ง กิจคติ
๗/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๔๓

นางสายรุ้ง สอนรัมย์
๖/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๔๔

เด็กหญิงกนกพร ยีรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๔๕

เด็กชายณรงค์ สิทธิวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีอ้วน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๔๗

เด็กหญิงธัญพิมล ยังยืน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๔๘

เด็กชายปฐมพงษ์ ใหญ่รัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๔๙

เด็กหญิงปราญชลี สอนกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๑๖ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๕๐

เด็กหญิงปุณยาพร พรรณาเหนือ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๕๑

เด็กหญิงฟารุ่ง ศิริทองเจือ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๕๒

เด็กชายภูษณะ ปทธายัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๕๓

เด็กหญิงรุจิรา พรรณาเหนือ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๕๔

เด็กชายวริษ ฉิมวัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๕๕

เด็กหญิงวัทนวิภา เพียรเจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๕๖

เด็กชายวิศวะ คารทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๕๗

เด็กหญิงศรีวรา ด่อนแผ้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๕๘

เด็กชายศักรินทร์ บำรุงธรรม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๕๙

เด็กหญิงศุภมาส ยานรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๖๐

เด็กหญิงสุพรรณษา แพงมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๖๑

เด็กหญิงอนงควีย์ ยานรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๖๒

เด็กชายจารุภัทร ใหญ่รัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๖๓

เด็กชายตะวัน บัณฑิตเสน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๖๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ จีนรัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๖๕

เด็กชายธีรเทพ แสนดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๖๖

เด็กชายปริญญา กอสาลี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๖๗

เด็กชายพงศ์กร สิงห์ประโคน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๖๘

เด็กหญิงพัชรพร ยือรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๖๙

เด็กหญิงพัชริยา สวัสดิมูล

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๗๐

เด็กชายภูมิตะวัน สมกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๗๑

เด็กชายภูวนาท มากตามเครือ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๗๒

เด็กหญิงรินรดา โพธิศรี

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๗๓

เด็กหญิงรุจีรัตน์ โอชารส
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๗๔

เด็กชายศุภเสกย์ ศรีรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๗๕

เด็กชายสมรักษ์ เหลือมใสธรรม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๗๖

เด็กชายสิงหา ยีรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๗๗

เด็กหญิงสุทธินี บำรุงธรรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๗๘

เด็กชายอนุชา จีนรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๗๙

เด็กหญิงอรุณรัตน์ บุญคาร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๘๐

นายชาญศักดิ

์

ศรเสนา
๒๑/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๘๑

นายคำพันธ์ ไชยขันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๘๒

นางสาวนฤมล สวัสดิผล
๐๒/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๘๓

นางนันทิรา เฉลิมวรวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๘๔

นายประมาณ อุ่มพิมาย
๐๙/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๑๗ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๕๐๘๕

นางพุทธวรรณ วิทยาประโคน
๑๘/๐๘/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๘๖

นางยุพาวดี ศรเสนา
๒๐/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๘๗

นางศิริพันธ์ุ สวัสดิผล
๐๑/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๘๘

นางสาวสุรีมาศ เหมันต์
๒๖/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๘๙

เด็กชายนันทเดช มาพร
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๙๐

เด็กชายนิธิภัทร สุวรรณ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๙๑

เด็กหญิงปญาณัฐ สังสีแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๙๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปนสาย
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๙๓

เด็กชายวงศกร พิเศษ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๙๔

เด็กหญิงศิริยาภรณ์ เสมพิมาย
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๙๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ตันท้าว
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๙๖

เด็กหญิงศุภิตา มุ่งนา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๙๗

เด็กหญิงสิริกานดา สังสีแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๙๘

เด็กหญิงสิริวิมล จวบรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๐๙๙

เด็กชายสุทธวีร์ วัดเกตุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๐๐

เด็กชายสุวัฒน์ หมายสุข
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๐๑

เด็กชายเขตโสภณ ปุลาถานัง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๐๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ โสภา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๐๓

เด็กชายกฤษดากร ทำนานอก

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๐๔

เด็กชายจิรพนธ์ ไกรจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๐๕

เด็กชายชัยชาญ สังสีแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๐๖

เด็กหญิงชุติภา ไชยเสนา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๐๗

เด็กหญิงณริสา ประเสริฐ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๐๘

เด็กหญิงธนัชชา สีหาบุตโต
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๐๙

เด็กหญิงสุกัญญา นามวิเชียร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๑๐

เด็กชายชินวัตร วนารัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๑๑

เด็กชายตะวัน สีทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๑๒

เด็กชายนัฐฤทธิ

์

ยวงเดชกล้า
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๑๓

เด็กชายปณณชัย ศรีไมล์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๑๔

เด็กชายปติ แซ่เอีย

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๑๕

เด็กชายปยวัฒน์ นรินทร์รัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๑๖

เด็กชายปยะวัฒน์ มัชปะโม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๑๗

เด็กหญิงพิมพ์วิภา คำภีระ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๑๘

เด็กชายภาณุพงษ์ ไกรจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๑๙

เด็กหญิงมัชฌิมาย์ ตามสีรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๑๘ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๒๐

เด็กหญิงยุวดี สังสีแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๒๑

เด็กชายวรเชษฐ แสนศักดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๒๒

เด็กหญิงสิรินทรา พวงนิล
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๒๓

เด็กหญิงสุพัตรา มูลภาที
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๒๔

เด็กชายองอาจ เจริญสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๒๕

เด็กชายเกมวิทย์ วงศ์คำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๒๖

เด็กหญิงเปรมศิณี ศักดิสีเท่า

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๒๗

นายจำนง สุขโน ๕/๓/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๒๘

นางจินตนา สารชาติ
๑๑/๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๒๙

นางประจวบ นพไธสง ๓/๖/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๓๐

นายยุทธกาญจน์ มากมน
๒๔/๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๓๑

นางระพีพรรณ นานรัมย์ ๑/๓/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๓๒

นายรเวก เรือนมาศ
๑/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๓๓

นางวันดี ผะดาศรี ๔/๔/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๓๔

นางสาววิลาวรรณ วะเรือน ๖/๗/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๓๕

นางสมฤทัย ภูมิอินทร์
๑๕/๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๓๖

นายสมหมาย วรรณกิจ

๒๘/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๓๗

เด็กหญิงรุ่งไพลิน คงเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๓๘

เด็กหญิงสุภาพร แสงโพธิดา

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๓๙

เด็กชายเขมรัตน์ ทองพาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๔๐

เด็กชายเจษฎา พันลีคำ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๔๑

เด็กหญิงปณาลี สีสมพงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๔๒

เด็กชายพิยุทธ ภูตะดา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๔๓

เด็กชายสุเมธ บุญครอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๔๔

เด็กชายภูริเดช คำชาย
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๔๕

นายธนาสันติ สายสุด
๑๑/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๔๖

นายบุญเชิด ทองสุทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๔๗

นางสาวรจนา ยอดสะเทิน

้

๒๐/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๔๘

นางสาววนิดา สะอาด
๒๑/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๔๙

นางสาววิจิตรา เริมรักรัมย์

่

๑๒/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๕๐

นายวุฒิไกร ศักดิศรีท้าว

์

๑๒/๙/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๕๑

นายสมาน วงศ์จำปา ๑๑/๓/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๕๒

นางสาวสุจิตรา บุญเสน่ห์ ๘/๘/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๕๓

เด็กหญิงกาญจนา รัฐรินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๕๔

เด็กหญิงจรรยาพร ส่งเสริม
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๑๙ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๕๑๕๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ใสรัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๕๖

เด็กหญิงชลนิชา ชาติพันธุ์จันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๕๗

เด็กหญิงชุลีพร คำทอน
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๕๘

เด็กชายธนภัทร แก่นรักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๕๙

เด็กชายปฎิภาณ คำทอน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๖๐

เด็กหญิงประภัสสร ยีรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๖๑

เด็กชายพงศ์พิทักษ์ นานรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๖๒

เด็กชายพนัสศักดิ

์

พันนาเหนือ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๖๓

เด็กชายพิพรรธ แก้วคำจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๖๔

เด็กชายภมร ตามสีรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๖๕

เด็กชายวรวุฒิ พวงศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๖๖

เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ มาลัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๖๗

เด็กชายสมพร เสนารินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๖๘

เด็กชายสิรวิชญ์ เพ็ชรลำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๖๙

เด็กชายอธิปไตย ทวีสาร
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๗๐

เด็กชายอธิวัตร ฝอยทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๗๑

เด็กหญิงอมราพร ลายสุขัง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๗๒

เด็กหญิงอรนุช หาญชนะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๗๓

เด็กชายอรรถพงษ์ พะนิดรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๗๔

เด็กหญิงอัญชลี วันทาพรม
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๗๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

นวนกระโทก
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๗๖

เด็กชายไอนำ แสงรวม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๗๗

เด็กหญิงชลธิชา สาทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๗๘

เด็กหญิงชลลดา ประรักผักฝาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๗๙

เด็กชายชุติเดช พันลีคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๘๐

เด็กชายฐิติธร แก่นนิล
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๘๑

เด็กหญิงณัฎฐา สุดตะนา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พวงศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๘๓

เด็กหญิงดาลัด สีสุทโธ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๘๔

เด็กหญิงทยานันท์ จันทนัน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๘๕

เด็กชายพรชัย โสภี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๘๖

เด็กหญิงพานทิพย์ บุพลับ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๘๗

เด็กชายพีรัชชัย ลีโสม
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๘๘

เด็กหญิงมินทิตรา ขันหมัน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๘๙

เด็กหญิงอัญชลี ชิณวงค์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๒๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๙๐

เด็กหญิงอารดา บุญหาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๙๑

เด็กหญิงชลธิชา คำทอน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๙๒

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีขัดเค้า
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๙๓

เด็กหญิงพรทิมา ผึงวงษ์

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๙๔

เด็กชายวีรศักดิ

์

สังฆพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๙๕

ศศินิภา กงไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๙๖

เด็กหญิงสุภาพร ประเสริฐวงษา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๙๗

เด็กหญิงอติพร มังคัง

่ ่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๙๘

เด็กหญิงอินทุภา จันทะกา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๑๙๙

เด็กหญิงชารินา สูงรัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๐๐

เด็กชายพลวัฒน์ อัตถาพร
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๐๑

เด็กหญิงพิชชุภา แก้วไชยนาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๐๒

เด็กหญิงพิมพิไล จูมเกต
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๐๓

เด็กชายพิเชษฐ คำวาส
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๐๔

เด็กชายวุติชัย ดูเชิดรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๐๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จวนรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๐๖

เด็กชายพีรณัฐ สิทธิวงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๐๗

เด็กหญิงยิงลักษณ์

่

คล้ายพันธุ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๐๘

เด็กหญิงบุญทริกา บุญเต็ม
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๐๙

เด็กหญิงวรรรณภา พิมพ์ไธสง
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๑๐

เด็กหญิงวาสนา สีสุทโธ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๑๑

เด็กชายองอาจ แบบกลาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๑๒

นางดอกไม้ วิเศษ ๑๙/๖/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๑๓

นางสาวทิพยา แก้วสุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๑๔

นางสาวปนัดดา เรียนไธสง
๓๑/๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๑๕

นางสาวปยวดี ศรีกลับ
๒๔/๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๑๖

นางสาววรรณนิษา อ่อนท่าลาด
๑๘/๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๑๗

นางสาวหนึงนุช

่

เต็นตารัมย์ ๑๘/๖/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๑๘

นายอภิชาติ วิเศษ

๒๖/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๑๙

เด็กชายกัมพล ภารวงค์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๒๐

เด็กหญิงฐิตาวัลย์ ปยารัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๒๑

เด็กชายวสันต์ นามโส
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๒๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร รุมชะเนาว์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๒๓

เด็กชายธีรภัทร ปะวะเคสัง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๒๔

เด็กหญิงปนัดดา ธำรงสิริ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๒๑ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๒๕

เด็กชายปริญญา สีหานาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๒๖

เด็กหญิงปาริฉัตร แผงพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๒๗

เด็กชายวรพล นิลธิราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๒๘

เด็กชายวุฒิพงศ์ อินทโคตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๒๙

เด็กหญิงอรัญญา อินทร์สิลา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๓๐

เด็กหญิงชนัญธิดา ธำรงสิริ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๓๑

เด็กหญิงธาริกา สีลานันท์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๓๒

เด็กหญิงนัฐธิดา พรมมงคล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๓๓

เด็กหญิงนันท์นลิน มีขอบทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๓๔

เด็กหญิงนุชวรา ปองชาลี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๓๕

เด็กหญิงบัณฑิตา สุภลภักดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๓๖

เด็กชายระพีพัฒน์ ยิงเสมอ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๓๗

เด็กหญิงวรรณนิษา พุดจีบ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๓๘

เด็กหญิงศุภลักษณ์ มาฤทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๓๙

เด็กหญิงโยศิตา ใจกล้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๔๐

เด็กหญิงสุชาดา ยีรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๔๑

เด็กชายอนุชา พิมายรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๔๒

เด็กหญิงเจนจิรา สุวรรณสังโส

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ยังยืน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๔๔

เด็กหญิงจิรัชญา ยีรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๔๕

เด็กหญิงจีรวรรณ ขยัน
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๔๖

เด็กชายภาณุเดช ใหญ่เลิศ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๔๗

เด็กชายภูชิต ใยนาจ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๔๘

เด็กหญิงวิชญาดา สุระสน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๔๙

เด็กหญิงอรอนงค์ สิทธิวงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๕๐

เด็กหญิงกนกวรรณ เปรืองรัมย์

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๕๑

เด็กหญิงสุนัฐดา สันโดด
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๕๒

เด็กชายสุรเชษร์ ยีรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๕๓

เด็กหญิงกนกอร จวบรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๕๔

เด็กหญิงจุฑามาศ สิทธิวงศ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๕๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เยรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๕๖

เด็กหญิงชุติมา ยังรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๕๗

เด็กหญิงวริศรา ถะเริงรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๕๘

เด็กหญิงวิชุดา ดำริห์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๕๙

เด็กหญิงสุภาวดี โสภัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๒๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๖๐

เด็กหญิงหฤทัย ยีรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๖๑

เด็กหญิงอนงค์ วงศ์สุรินทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๖๒

เด็กหญิงเกศกนก สิทธิวงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๖๓

เด็กชายโกสินทร์ ยอรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๖๔

เด็กชายกษิติ เยรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๖๕

เด็กหญิงกัลยากร ยังยืน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๖๖

เด็กหญิงกุลณัฐ พรมคำน้อย
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๖๗

เด็กหญิงจันจิรา แขนอก
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๖๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา ยิมโกทักษ์

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๖๙

เด็กหญิงจิตรลดา ยีรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ยังยืน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๗๑

เด็กหญิงดาวเรือง รู้งาน
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๗๒

เด็กชายธนพัฒน์ ยารัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๗๓

เด็กชายธนาวุฒิ หมายเจริญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๗๔

เด็กชายพิเชษฐ์ คำบุรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๗๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สระแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๗๖

เด็กหญิงวราภรณ์ พรมยา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๗๗

เด็กชายวราวุฒิ สีแพงเลิศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๗๘

เด็กหญิงวันนิภา จิมานัง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๗๙

เด็กชายศราวุธ ภักดีนันท์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๘๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีละออง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๘๑

เด็กหญิงสุภาวดี มีศิริ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๘๒

เด็กชายสุรยุทธ ประเสริฐแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๘๓

เด็กชายอมรเทพ ดำริห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๘๔

เด็กชายเจนณรงค์ วงศ์สุรินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๘๕

เด็กชายเอกรัฐ มาสะโถ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๘๖

เด็กหญิงกมลวัน ดีรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๘๗

เด็กชายกิตติพล ผิวจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๘๘

เด็กหญิงกิงกนก

่

เอียมบัณฑิต

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๘๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ อึงสีคราม

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๙๐

เด็กชายฉันทกร พินปราณี
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๙๑

เด็กหญิงชยาภา ยารัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๙๒

เด็กชายชลชาติ วงศ์ดีวี
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๙๓

เด็กชายชัชพล ยารัมย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๙๔

เด็กชายณัฐกร จิมานัง
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๒๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๙๕

เด็กหญิงดวงมณี ยิรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๙๖

เด็กชายธนพล ยารัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๙๗

เด็กชายธนากร เมธาวชิรกูล
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๙๘

เด็กหญิงธิติกานต์ จิมานัง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๒๙๙

เด็กหญิงปานัดดา ยังยืน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๐๐

เด็กหญิงมัณทนา เยรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๐๑

เด็กหญิงวรรณพร แก้ววิเชียร
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๐๒

เด็กหญิงวาสนา พลเจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๐๓

เด็กหญิงศรีนวล เรือนมูล
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๐๔

เด็กหญิงสิริวัฒนา เกิดช่อ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๐๕

เด็กชายอนุพงศ์ วิชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๐๖

เด็กชายอรรถชัย แขนอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๐๗

เด็กชายอาทิตย์ ใหญ่รัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๐๘

เด็กชายเดชอุดม ภักดีนันท์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๐๙

นางสาวณัฐกานต์ เยรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๑๐

นางสาวทิพกร บุตรดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๑๑

นางสาวนภา พนุมรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๑๒

เด็กหญิงพิชญา ผลมีศักดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๑๓

นางสาวรุ่งทิวา เทวารัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๑๔

นางสาวศศิประภา ยีรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๑๕

นางสาวเจษฏาพร จันทรนิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๑๖

นางสาวเยาวณี นามวงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๑๗

นางสาวโสรยา จิมานัง
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๑๘

นางสาวกมลชนก แสงจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๑๙

นางสาวกาญจนา โยรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๒๐

นางสาวจรินยา สามารถกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๒๑

นายชาญณรงค์ ดำริห์
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๒๒

นางสาวชุติมา จันทร์โสดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๒๓

นายณัฐพล ทำธุระ
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๒๔

นายทศพร ดำริห์

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๒๕

นายนรภัทร พูนกลาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๒๖

นางสาวปยฉัตร ดีรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๒๗

นายพงศธร พลเลือย

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๒๘

นางสาวพัชรี ผลมีศักดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๒๙

นางสาวพิมผกา ทะเริงรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๒๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๓๐

นางสาววนิดา ดำริห์
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๓๑

นางสาววรรณนิภา รามสูตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๓๒

นายวิษณุ หลามเทียม
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๓๓

นางสาวสิริรัตน์ สิทธิวงศ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๓๔

นางสาวสุพัตตรา ศาลางาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๓๕

นางสาวสุภาวรรณ ทะเริงรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๓๖

นางสาวเบญจวรรณ จันทะนัน
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๓๗

เด็กชายจิณณวัตร มาตย์คำจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วละมุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๓๙

เด็กหญิงธนัญญา ไชยวงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๔๐

เด็กชายธีรโชติ เลิศยะโส

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๔๑

เด็กหญิงนราวดี อินทร์สระคู
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๔๒

เด็กหญิงบุผา เยรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๔๓

เด็กหญิงพรนิภา ปอดภูเขียว
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๔๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ใหญ่รัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เยรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๔๖

เด็กชายสินวัต โอชารส
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๔๗

เด็กชายสุปวีร์ ขุนงาม
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๔๘

เด็กชายอภิชาติ ยังยืน

่

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๔๙

เด็กชายอรรถพล เยรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๕๐

เด็กหญิงอัญชิษฐา ประดับศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๕๑

เด็กหญิงอินทิยา ใหญ่รัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๕๒

เด็กชายเสกสรร พลเจริญ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๕๓

เด็กชายก้องภพ ยังยืน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๕๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ยีรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๕๕

เด็กหญิงฐิติญา ยารัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๕๖

เด็กหญิงณฐกร สิทธิวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๕๗

เด็กชายธนาวุฒิ ชาติมูลตรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๕๘

เด็กชายธวัชชัย เดชารัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๕๙

เด็กหญิงพรพิมนตร์ ภักดีนันท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๖๐

เด็กหญิงพัชราภา สารสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๖๑

เด็กหญิงวรัทญา คงรัมย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๖๒

เด็กชายวรายุ จิมานัง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๖๓

เด็กหญิงวิลาศินีย์ ศรีคิรินทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๖๔

เด็กหญิงสายรุ้ง โยรัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๒๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๖๕

เด็กชายอนุชา พลเจริญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๖๖

เด็กหญิงอรสา มะโนบาล
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๖๗

เด็กชายอัษฎาวุธ สุจริตภักดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๖๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีละออง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๖๙

เด็กชายกรฤทธิ เยรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๗๐

เด็กหญิงกัณฐมณี ขุนงาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๗๑

เด็กหญิงฉัตรปรียา มุธุสิทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๗๒

เด็กชายฉัตรมงคล เย็นรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๗๓

เด็กหญิงชิตาภา ผลเจริญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๗๔

เด็กชายณัฐพงศ์ วงศ์สุรินทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๗๕

เด็กหญิงดาวมณี วังคีรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๗๖

เด็กชายธีรภัทร นนทศิริ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๗๗

เด็กหญิงนริศรา เยรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๗๘

เด็กหญิงนันทพร พลรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๗๙

เด็กหญิงประภัทสรณ์ อยู่ยังยืน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๘๐

เด็กชายพัสกร หารวิชา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๘๑

เด็กชายภาคภูมิ ยิมโกทักษ์

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๘๒

เด็กชายยุทธภูมิ ขำศิริ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๘๓

เด็กหญิงสมาพร จิมานัง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๘๔

เด็กหญิงสุนันทา ไชยรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๘๕

เด็กหญิงสุนิสา พรมคำน้อย
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๘๖

เด็กหญิงสุภาวดี สิทธิวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๘๗

เด็กชายสุเมธ ชุบรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๘๘

เด็กหญิงสโรชา จิมานัง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๘๙

เด็กหญิงอาทิตยา พลเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๙๐

เด็กหญิงเกวลิน จิมานัง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๙๑

เด็กหญิงแพรพรรณ ดีรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๙๒

เด็กชายไชยวัฒน์ นาชินรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๙๓

นางกานต์พิชชา ขวัญตา
๒๓/๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๙๔

นายณรงค์ จิตรัมย์
๑๘/๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๙๕

นายยรรยง โอชารส
๑๒/๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๙๖

นายสำราญ เพชรชุมแสง
๒๙/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๙๗

นางสุพันธ์ ยินรัมย์
๑๑/๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๙๘

นางอุดมพร สุดประโคน
๒๒/๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๓๙๙

นางเยาวภา เสงียมศักดิ

่ ์

๑๓/๕/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านดงพลอง

วัดประชาชาติดงพลอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๒๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๐๐

นายไพรัตน์ คำศรี ๑/๕/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๐๑

นายกล้าณรงค์ สายเพ็ชร
๒/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๐๒

นางจุติพร โอชารส
๐๒/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๐๓

นางสาวดุษฎี อาษากิจ
๑๙/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๐๔

นางสาวปวรรณรัตน์ ประเทืองไทย
๒๗/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๐๕

นางสาววิไลพร ชืนรัมย์

่

๒๗/๐๔/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๐๖

นายศิริชัย วิสัย
๔/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๐๗

นายสมเกียรติ ไพรสินธุ์
๒๗/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๐๘

นางอนัญญา จันทโนดม
๒๒/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๐๙

นายอนันต์ ปดตานะ
๑๖/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๑๐

นางเบญจมาศ ไพรสินธุ์
๒๒/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๑๑

เด็กหญิงศิริยากร โอชารส
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๑๒

เด็กชายจตุพล ดำริห์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๑๓

เด็กหญิงณิษามณี โยรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๑๔

เด็กชายภูบดินทร์ สิงหาเวช
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๑๕

เด็กชายสิปปกร วารีรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๑๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ดีรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๑๗

ร้อยเอกญาณกร เชิงหอม
๒๖/๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๑๘

เด็กหญิงกมลวรรณ พุทธชาติ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๑๙

เด็กหญิงจิราภา เสน่หา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๒๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กันไธสง

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๒๑

เด็กหญิงศิลัมภา ประเสริฐแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๒๒

เด็กหญิงจิราพร ชินะวาสี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๒๓

เด็กชายธนากร แสนทวี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๒๔

เด็กชายธีปกร จันทะพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๒๕

เด็กหญิงศุภิสรา เตียงตังรัมย์

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๒๖

นางบุญช่วย สุทโธ ๑/๘/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๒๗

นายบุญฤทธิ

์

นวลวรรณ์
๒๓/๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๒๘

นายประเสริฐ ศรีนางรอง
๑๕/๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๒๙

นางวนิดา ทองหล่อ
๒๐/๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๓๐

นางสันธยา เสนาวงศ์
๑๑/๙/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๓๑

นางสุรัส ภู่วงษา
๒๒/๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๓๒

นายเฉลิมพล เสนาวงศ์ ๓/๓/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๓๓

เด็กชายกฤษดา ยารัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๓๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชัยเขต
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๒๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๓๕

เด็กชายคมสัน ยืนยิง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๓๖

เด็กหญิงจารวี คำโป
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๓๗

เด็กชายชาญชัย จันทรเขียน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๓๘

เด็กหญิงณัฐสุดา นาคกลาง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๓๙

เด็กหญิงปวริศา โคตรพรม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๔๐

เด็กหญิงศิริสุข วันแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๔๑

เด็กชายสาริน ยามดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๔๒

เด็กชายหรรษา ชารัมย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๔๓

เด็กหญิงกวิตา คำภีระ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๔๔

เด็กหญิงชมพูนุท ทศพร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๔๕

เด็กหญิงญาณี ยารัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๔๖

เด็กชายธเนศพล พลหมอ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๔๗

เด็กหญิงพิยดา ผลมีศักดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๔๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เอือนกระโทก

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๔๙

เด็กชายวรวุฒิ แขรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๕๐

เด็กหญิงวราภรณ์ สร้อยงาม
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๕๑

เด็กชายวิทยา ผาสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๕๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ อ่อนไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๕๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา เย็นรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๕๔

เด็กชายเอกบุรุษ รอบคอบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๕๕

เด็กชายกีรติ ชัยเขต
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๕๖

เด็กชายณัฐพล สุดาทิพย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๕๗

เด็กหญิงทิพวรรณ กมลพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๕๘

เด็กหญิงทิพวรรณ ดีล้อม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๕๙

เด็กหญิงปยะธิดา กมลพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๖๐

เด็กชายปุณยวัจน์ ทนุวรรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๖๑

เด็กหญิงสิริภัทร ยารัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๖๒

เด็กชายอดิศร สินปรุ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๖๓

เด็กชายอภิวัฒน์ บุญครอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๖๔

เด็กชายอลงกรณ์ ข่ายเพ็ชร
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วัดโยยตาแบง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๖๕

เด็กหญิงชาลินี สีระบุตร
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๖๖

เด็กชายดาวิ ศรีบุญเรือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๖๗

เด็กชายธวัชชัย แกล้มกล้า
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๖๘

เด็กชายพงศธร สุริยะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๖๙

เด็กหญิงสุมิตา แพงเจริญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๒๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๗๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

วิจิตร
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๗๑

เด็กชายอภิรักษ์ เพ็งพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๗๒

เด็กหญิงอรัญญา พรศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๗๓

เด็กหญิงอริษา ชายทวีป
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๗๔

เด็กหญิงขนิษฐา ขุมทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๗๕

เด็กหญิงนฤพร ปงทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๗๖

เด็กชายวิทยา อินทิพันธุ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๗๗

เด็กหญิงศศินิภา พรมทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๗๘

เด็กหญิงศิริกานต์ สุนนทราช
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๗๙

เด็กชายกิตติพงศ์ เพ็งพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๘๐

เด็กหญิงจีระนันท์ วรชินา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๘๑

เด็กหญิงญาณีน ล่อดงบัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๘๒

เด็กชายณัฐฐาปกรณ์ ยิงดี

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๘๓

เด็กหญิงทิพยรัตน์ ธรรมโชติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๘๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ภูศรีจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๘๕

เด็กชายนพชัย เนือแก้ว

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๘๖

เด็กชายนรุตม์ชัย บึงไกล
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๘๗

เด็กหญิงนิศรา บุญอภัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๘๘

เด็กหญิงบุปผา ปะพะลา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๘๙

เด็กหญิงสุทธิสา ชารัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๙๐

เด็กหญิงสุนิตา โฉมหน้า
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๙๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สำอางค์สะอาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๙๒

นางกมลลักษณ์ วิชัยกิตติพศ
๒๙/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๙๓

นางสาวนารถลดา หารคำหล้า
๒๑/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๙๔

นางพรทิพา สีดาดี
๐๑/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๙๕

นายวิทยา แพงวงษ์
๑๕/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๙๖

นางสาววิลาวัณย์ เนืองโนราช

่

๐๑/๐๙/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๙๗

นางสง่า ชอุ่มผล
๐๑/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๙๘

นายสมพงษ์ เกิดสาย
๓๐/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๔๙๙

นางสาวไพลิน เรณู
๐๖/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๐๐

นายไอศูรย์ วิชัยกิตติพศ
๒๐/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๐๑

เด็กหญิงกัลยกร จันทะโยธา
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๐๒

เด็กชายกานน ศิริกิจ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๐๓

เด็กหญิงจีราวรรณ อบอาสา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๐๔

เด็กหญิงพลอยมณี อินทวี
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๒๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๐๕

เด็กหญิงวารีญา แก่นอินทร์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๐๖

เด็กหญิงปาริชาติ ท่อนทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๐๗

เด็กหญิงพัชรพร ทบหลง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๐๘

เด็กชายพิชิตชัย พินปราณี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ปุริโส
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๑๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ไพลวัลย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๑๑

เด็กหญิงขวัญมนัส มีหา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๑๒

เด็กหญิงจารุวรรณ คงศักดิบรรณ์

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๑๓

เด็กชายจิรเดช สารสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๑๔

เด็กชายตะวัน พันธ์ลม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๑๕

เด็กชายธีรพงศ์ เพ็งแข
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๑๖

เด็กหญิงธีริศรา ศาลางาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๑๗

เด็กชายพิรพัฒน์ ศรีอุดม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๑๘

เด็กหญิงรัชนี ฝอยเงิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๑๙

เด็กหญิงวนิดา ราชวิชา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๒๐

เด็กหญิงวรรณา ชุมรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๒๑

เด็กชายวรวิทย์ สิงห์ขาว
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๒๒

เด็กหญิงวันวิสา พะวัดทะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๒๓

เด็กหญิงวิระดา พลมีศักดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๒๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ คำปาน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๒๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

พลมีศักดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๒๖

เด็กหญิงศิริวรรณ แจ่มเทียงตรง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๒๗

เด็กหญิงสุชาดา นิวาสสิริพงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๒๘

เด็กชายอนันต์ โนเรืองรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๒๙

เด็กหญิงอริศรา บุตรเอือ

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๓๐

เด็กหญิงอัจฉริยาพร ปดเสนา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๓๑

เด็กชายอานัด ลาดคูบอน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๓๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันโท
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ จูมพะลา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๓๔

เด็กชายกฤษกร งามสะพรัง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๓๕

เด็กหญิงกำไลทิพย์ ภูมิเขต
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๓๖

เด็กหญิงฐาปนี ชำนาญจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๓๗

เด็กหญิงฐิติมา ศรีนางรอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๓๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา อรังศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๓๙

เด็กชายณัฐพล พลสรรค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๓๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ อบอาสา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๔๑

เด็กชายธเนศ หอมหวล
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๔๒

เด็กหญิงนิลปทม์ นามไพร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๔๓

เด็กหญิงปทมาพร สุทรรักษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๔๔

เด็กหญิงภัทรศริยา ทองดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๔๕

เด็กชายมรกต สุขเลิศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๔๖

เด็กหญิงลลิตา ผาสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๔๗

เด็กหญิงวนิดา บุญสุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๔๘

เด็กหญิงวรนุช เส้นตรง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๔๙

เด็กชายวัฒนา จันทพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๕๐

เด็กหญิงวิชยาภรณ์ สิงห์สี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๕๑

เด็กหญิงวิภา ผลมีศักดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๕๒

เด็กหญิงวิภาวดี คำทองสุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๕๓

เด็กชายวีรพล เดชบุญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๕๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ ศิริพันธุ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๕๕

เด็กหญิงสมัชญา ภาษี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๕๖

เด็กชายสัตยา จันทร์กล้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๕๗

เด็กหญิงสายฝน ธ.น.อวน
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๕๘

เด็กหญิงสุพัตรา อุนาริเณย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๕๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองสุทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๖๐

เด็กหญิงสุวิมล สุดทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๖๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองยัง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๖๒

เด็กหญิงหยาดฟา ยามดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๖๓

เด็กหญิงอิสราภรณ์ หนองนา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๖๔

เด็กหญิงอุทาพร นิวาสสิริพงศ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๖๕

เด็กชายเจตพล สุขหิรัญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๖๖

เด็กชายธีรเทพ พรมยา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๖๗

เด็กชายพชร พลพิทักษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๖๘

เด็กชายพลศักดิ

์

อุประ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๖๙

เด็กชายภัสวิน ทองเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๗๐

เด็กชายรัชภพ แท่งคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๗๑

เด็กชายวัฒนา ฮุยน้อย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๗๒

เด็กชายโกวิทย์ ชะรางรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๗๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ บุญเชิด

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๗๔

เด็กชายธีรพงษ์ สร้อยศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๓๑ / ๘๔๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๗๕

เด็กชายสุทธิชัย กาติบ

๊

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๗๖

นางกชพรรณ บริสุทธิ

์

๘/๕/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๗๗

นางสาวคนึงนิจ สารังงาม
๑๓/๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๗๘

นายชัยรัตน์ กรุมรัมย์
๑๑/๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๗๙

นางสาวเกวลิน สุทธิไชยา

๑๕/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๘๐

เด็กชายศิริพงษ์ ศีระบุตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๘๑

เด็กชายสรันดร์ ก้อนรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๘๒

เด็กหญิงสิรินทรา อุปเท่ห์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๘๓

เด็กหญิงสุณิสา สุวรรณเพ็ชร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๘๔

เด็กหญิงสุพรรษา พร้าวหอม
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๘๕

เด็กหญิงอาภัสรา สืบเพ็ง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๘๖

เด็กหญิงคริษฐา ชอบรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๘๗

เด็กหญิงชนิกา ประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๘๘

เด็กชายภีรภัทร นัทธี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๘๙

เด็กชายภูตะวัน วรชินา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๙๐

เด็กหญิงยิงลักษณ์

่

วันดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๙๑

เด็กชายยุทธนา เทียบคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๙๒

เด็กชายรุ่งโรจน์ ชนุดรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๙๓

เด็กชายศรยุทร บุตรอินทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๙๔

เด็กหญิงสุชาดา พาเพ็ง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๙๕

เด็กหญิงสุนันทา มืดหาญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๙๖

เด็กชายสุริชัย เปารัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๙๗

เด็กหญิงอัญชลี ศรีทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๙๘

เด็กชายนพวิชญ์ เกษแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๕๙๙

เด็กชายบัณฑิต ขวัญยืน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๐๐

เด็กชายภาณุเดช ทองแม้น
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๐๑

เด็กหญิงมาริษา กาวี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๐๒

เด็กหญิงวิมล ใจปง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๐๓

เด็กชายศุภกรณ์ สงครามยศ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๐๔

เด็กชายสิงหา ชุดรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๐๕

เด็กชายสุรเศก สืบเพ็ง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๐๖

เด็กชายอนุวัฒน์ เดียงสา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๐๗

เด็กชายจิรายุทธ สุพร
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๐๘

เด็กหญิงภณิดา ทรงอินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๐๙

เด็กชายอุดร เปล่าจันทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๓๒ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๑๐

นายชวลิต ชุมพลวงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๑๑

นายณพสิษฐ์ ตองติดรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๑๒

นายบัว ชนไพโรจน์
๒๔/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๑๓

นางสาววิไลวรรณ กันยะมี
๒๓/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๑๔

นางสุกัญญา สีสมพงษ์
๒๑/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๑๕

นายสุวิจักขณ์ สุขเกษม
๐๓/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๑๖

นางสาวสุวิมล เจริญพันธุวงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๑๗

เด็กหญิงจันทิมา พลทองมาก
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๑๘

เด็กหญิงอัญชสา บุญประสม
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๑๙

เด็กหญิงชลธิชา ศรีพฤกษ์ภูมิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๒๐

เด็กหญิงชลนิภา สังสีแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๒๑

เด็กหญิงนิฐสุดา พันูเทพ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๒๒

เด็กหญิงพรทิพา พลมีเดช
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๒๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงอรุณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๒๔

เด็กชายวรชัย วังวร
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๒๕

เด็กหญิงศิวิมล แก้วไธสง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๒๖

เด็กหญิงสุพรรษา พลรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๒๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีรัตนะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๒๘

เด็กชายนวพล สีหาบุตโต
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๒๙

เด็กชายนินนาท บัณฑิตเสน
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๓๐

เด็กหญิงนิศารัตน์ ฉำไธสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๓๑

เด็กหญิงนำทิพย์ พัฒนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๓๒

เด็กหญิงนำบุตร ดำริ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๓๓

เด็กชายพิรพัฒน์ เพ็งพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๓๔

เด็กชายวิทยา อุบัติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๓๕

เด็กหญิงสรุตา บุญเยียม

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๓๖

เด็กหญิงสุรณี ตองติดรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๓๗

เด็กหญิงอรพรรณ บุญสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๓๘

นางสาวกัญญารัตน์ แขนจอหอ
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๓๙

นายขจรศักดิ

์

เอสะตี
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๔๐

นางสาวขวัญจิรา วงศ์สุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๔๑

นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๔๒

นางสาวจิตติมา สุจริตภักดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๔๓

นางสาวจุฑามาศ เรืองรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๔๔

เด็กชายชุติเทพ อุตส่าห์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๓๓ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๔๕

นางสาวทัดติยา ศรีมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๔๖

นายนันทวัฒน์ ยารัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๔๗

เด็กหญิงนุสมา โสภาเนตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๔๘

นางสาวพิมพ์ลภัส ยอดไฟอินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๔๙

เด็กหญิงพิมลพัทธ์ สนโมรา
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๕๐

เด็กหญิงศรสวรรค์ สังสีแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๕๑

นางสาวศิริณญา จันทร

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๕๒

เด็กหญิงศิโรรัตน์ จิตรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๕๓

เด็กหญิงสมิดา เตรียมไธสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๕๔

นางสาวสุชัญญา ปะนามะเท
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๕๕

นางสาวสุดารัตน์ มันยืน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๕๖

นางสาวสุพรรณรัตน์ นานรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๕๗

เด็กหญิงสุพิชนาถ แสงจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๕๘

นางสาวอาทิตยา แสงชา
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๕๙

นางสาวเฟองนภา คำทอน
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๖๐

นางสาวคณิตตา ปตตาลาคะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๖๑

นางสาวณัฐธิดา คงเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๖๒

นางสาววรกานต์ แก้วดวงดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๖๓

นายศรัญู นวนกระโทก
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๖๔

นางสาวสินีนาฎ ตามสีรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๖๕

นางสาวสิริลาวัลย์ กันโพธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๖๖

นางสาวสุธาวี นวนกระโทก
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๖๗

นางสาวสุภาพร จันทร์นัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๖๘

นางสาวอรสินี ยุติธร
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๖๙
นางสาวอรุณศิริกานต์

เบอร์ไธสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๗๐

นางสาวอุรัสยา เสาวกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๗๑

นางสาวเจติญาพร ยางเดียว

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๗๒

นางสาวเหมือนฝน ปาลกวงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๗๓

นายชนพล อุสารัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๗๔

นางสาวณัฐพร โพธิ
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๗๕

นางสาวดวงกมล จิระภักดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๗๖

นางสาวนันทนา มากตามเครือ
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๗๗

นางสาวปยมิน ผิวละออง
๒๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๗๘

นางสาวพิยะดา คะรานรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๗๙

เด็กหญิงกัลยาณี เรืองรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๓๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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บร ๔๔๕๙/๒๕๖๘๐

เด็กชายกิตติภพ เรืองรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๘๑

เด็กหญิงจิรานุช โวนรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๘๒

เด็กชายณัฐณฑ กุมภาพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๘๓

เด็กหญิงดาวรุ่ง รักษา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๘๔

เด็กชายตนุภัทร กะรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๘๕

เด็กชายตะวัน โวนรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๘๖

เด็กหญิงธันยารัตน์ คล่องชอบ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๘๗

เด็กชายธันวา กล้าหาญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๘๘

เด็กชายบุญทวี สังวรศิลป
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๘๙

เด็กชายภัทรพร รักษา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๙๐

เด็กชายภาณุเมศ อ่อนสุระทุม
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๙๑

เด็กชายภูมินทร์ กรดรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๙๒

เด็กชายวรวุฒิ สร้อยสีหา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๙๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ ถวัลเวช
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๙๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ กะสมรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๙๕

เด็กหญิงศลิษา ศีลพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๙๖

เด็กหญิงสมฤทัย ไกรศร
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๙๗

เด็กหญิงสาธิดา เกรียงรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๙๘

เด็กหญิงสิไลลักษณ์ มณีรัมย์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๖๙๙

เด็กหญิงสุภัสศร เรืองรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๐๐

เด็กชายสุรยุทธ เนินพระ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๐๑

เด็กหญิงอนุธิดา ชูทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๐๒

เด็กหญิงอภิญญา ทีฆะสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๐๓

เด็กหญิงอาริยา ปานเสือ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๐๔

เด็กหญิงเจนจิรา ขุนใหญ่
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๐๕

เด็กหญิงแก้วตา จอนเกษม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๐๖

เด็กชายโกญจนาท เรืองรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๐๗

เด็กหญิงกนกพร ทวัญเวศ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๐๘

เด็กหญิงกนกอร ศีลพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๐๙

เด็กชายชนะพล วิจิรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๑๐

เด็กหญิงญาตาวี ปะเว

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๑๑

เด็กชายณภัทร เรืองรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๑๒

เด็กหญิงณัฐชา ศรีหาบัณฑิต
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๑๓

เด็กชายณัฐพงศ์ นะโรรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลมไธสง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๓๕ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๕๗๑๕

เด็กหญิงนนท์ธิชา กระรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๑๖

เด็กชายบุรธัช กิรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๑๗

เด็กหญิงปณิดา สุขเพ็ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๑๘

เด็กหญิงภัทรวดี สุพาย
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๑๙

เด็กชายภูริภัทร คงศิริ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๒๐

เด็กชายภูสิน เกียนประโคน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๒๑

เด็กชายมนัส แสงรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๒๒

เด็กชายวรจักร ศิรินัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๒๓

เด็กชายสิทธิโชค สอนง่าย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๒๔

เด็กหญิงสุชานันท์ เรืองรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๒๕

เด็กหญิงสุทธาธาร กรุมรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๒๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ประโลมรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๒๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โอดรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๒๘

เด็กหญิงอรสา ดีนาน
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๒๙

เด็กหญิงอลิษา โต๊ะงาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๓๐

เด็กชายกฤตพล รักษา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๓๑

เด็กหญิงชลธิชา แสนเลิศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๓๒

เด็กชายชูศักดิ

์

เกียงรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๓๓

เด็กชายธนากร กระรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๓๔

เด็กหญิงนฤมล โกรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๓๕

เด็กหญิงนารีรัตต์ มันตลุง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๓๖

เด็กหญิงนุชสรา จันทร์เขียว
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๓๗

เด็กหญิงบุญญารัตน์ กรดรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๓๘

เด็กหญิงปาริชาติ เรืองรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๓๙

เด็กชายภาณุพงษ์ แปลกรัมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๔๐

เด็กชายภูตะวัน ปะเว
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๔๑

เด็กชายภูวดล นราชรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๔๒

เด็กชายรพีภัทร วงสุวรรณ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๔๓

เด็กชายวิโรจน์ กุยรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๔๔

เด็กหญิงสุนิสา จันลาด
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๔๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไกรศร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๔๖

เด็กชายอดิศวร กระรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๔๗

เด็กชายอนุชา แก้วเอียม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๔๘

เด็กชายอภิญญา พยายาม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๔๙

เด็กหญิงเกษมณี เรืองรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๓๖ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๕๗๕๐

เด็กหญิงเยาวพร จันท์ลา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๕๑

เด็กหญิงกมลชนก ชำนาญ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๕๒

เด็กหญิงกรพิน มุ่งมี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๕๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชำนาญกอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๕๔

เด็กชายชินวัฒน์ อยู่พูน
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๕๕

เด็กหญิงนัยชาดา ถวัลเวช
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๕๖

เด็กชายนิธิกร ใจหวังชนะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๕๗

เด็กหญิงปภัสสรา บุญชอบ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๕๘

เด็กหญิงปยะมาศ พุกพัด
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๕๙

เด็กหญิงพิไลลักษณ์ ไชยพิลา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๖๐

เด็กหญิงวรัญญา ลายทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๖๑

เด็กหญิงศศิภา แผ้วพลสง
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๖๒

เด็กหญิงศิลดา เรืองรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๖๓

เด็กหญิงสุนันทา วิโสรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๖๔

เด็กหญิงสุนิสา การเพียร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๖๕

เด็กหญิงอัจฉยาภรณ์ ลายทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๖๖

เด็กชายอุดมศักดิ

์

คณิตพิพัฒน์กุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๖๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ เกรียงรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๖๘

เด็กชายประกาศิต แซ่กิม
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๖๙

เด็กหญิงปวิชญา แก้ววิเศษ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๗๐

เด็กหญิงมณีวงษ์ กระรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๗๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ กรุมรัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๗๒

เด็กชายวรายุทธ ทองพิมาย
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๗๓

เด็กหญิงวิภวานี โกรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๗๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ ปานเสือ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๗๕

เด็กหญิงวิลาสินี แสงรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๗๖

เด็กชายศุภกร คงศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๗๗

เด็กชายศุภกร ทับเงิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๗๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ โอ่งรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๗๙

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ กะรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๘๐

เด็กชายสุวรรณภูมิ กรุมรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๘๑

เด็กหญิงอรสา ไฝกระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๘๒

เด็กหญิงอริษา เรืองรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๘๓

เด็กหญิงเยาวรัตน์ จันท์ลา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๘๔

เด็กชายจักรกฤษ ประเสริฐศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๓๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๘๕

เด็กชายจักรพันธ์ กรุมรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๘๖

เด็กหญิงชญานี เพียรอยู่
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๘๗

เด็กหญิงชลธิชา แก้วเอียม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๘๘

เด็กหญิงณฐมน ปะเว
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๘๙

เด็กหญิงทัศนีย์ แปลกรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๙๐

เด็กหญิงนิฑาดา ดูชัยรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๙๑

เด็กหญิงพรพรรณ กุมภาพันธ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๙๒

เด็กหญิงรษา กระรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๙๓

เด็กชายศักรินทร์ ชมภูพาน
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๙๔

เด็กชายสุรพล อาลัยรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๙๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

แซ่กิม
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๙๖

เด็กหญิงสุรีย์ ลายทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๙๗

เด็กชายอนันธวัฒน์ ชูทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๙๘

เด็กหญิงไพลิน พันชนะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๗๙๙

เด็กหญิงสิดาลักษณ์ หมืนจิตร

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๐๐

เด็กชายอัษฎายุทธ นะโรรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๐๑

เด็กชายไกรวิชญ์ รักษา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๐๒

เด็กหญิงกนกวรรณ นพรัตน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๐๓

เด็กหญิงคัทลียา สะหุนิล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๐๔

เด็กชายธิมากรณ์ นะโรรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๐๕

เด็กชายพิพัฒน์ ใจหวังชนะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๐๖

เด็กหญิงวาสนา การเพียร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๐๗

เด็กชายสมภพ คงแสนสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๐๘

เด็กชายสราวุฒิ เผือกอ่อน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๐๙

เด็กหญิงสุนันฑา เปรียบสม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๑๐

เด็กชายกรีฑา แก้ววิเศษ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๑๑

เด็กหญิงจินตภา คูณมี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๑๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เนินพระ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๑๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

จินโน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๑๔

เด็กหญิงนิชา วารีประโคน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๑๕

เด็กชายพลพล มีเศษ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๑๖

เด็กชายพิชชานนท์ ใจหวังชนะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๑๗

เด็กหญิงภานุมาศ เรืองรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๑๘

เด็กหญิงมนัสพร จะเรศรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๑๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุทธิ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๓๘ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๕๘๒๐

เด็กชายสาธิต เมฆา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๒๑

เด็กหญิงสาวินี กรุมรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา ศิริม่วง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๒๓

เด็กหญิงสุขสิริวรรณ อุไรรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๒๔

เด็กหญิงสุมาลี เกรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๒๕

เด็กหญิงอริษา มากะเต
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๒๖

เด็กหญิงเกศิณี เกรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๒๗

เด็กหญิงโสภิดา อิมออม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๒๘

เด็กหญิงกมลชนก หงษ์ทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๒๙

เด็กหญิงจิราพัชร ชัยชุมพล
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๓๐

เด็กหญิงจุฑามณี จวบรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๓๑

เด็กชายนัทธี วะเรศรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๓๒

เด็กหญิงนุชสรา สนทนา
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๓๓

เด็กชายภัสกร อาจทวีกุล
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๓๔

เด็กหญิงลภัสรดา กรุมรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๓๕

เด็กชายลูก้า ด็อตโต้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๓๖

เด็กหญิงวิกานดา ชีไธสง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๓๗

เด็กชายศิรศักดิ

์

อุดมโพช
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๓๘

เด็กชายสิทธิภาคย์ สุมหิรัญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๓๙

เด็กชายอานนท์ กรีรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๔๐

เด็กชายชาตรี พรมแดง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๔๑

เด็กชายทวีชัย สุมหิรัญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๔๒

เด็กชายนนทกร แก้วมณี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๔๓

เด็กชายภูมิพิภัทร กะรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ วิเชียรรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๔๕

เด็กหญิงวณิชชา เครืองรัมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๔๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ ไขรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ กิรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๔๘

เด็กชายกรกฤต กรุงรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๔๙

เด็กชายชโยดม ซ่อนกลิน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๕๐

เด็กหญิงช่อผกา เซียะรัมย์

๊

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๕๑

เด็กหญิงธิดามาศ วิเชียรรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๕๒

เด็กชายรติพงศ์ มาลาทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๕๓

เด็กชายวีรกาญจน์ ชีไธสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๕๔

เด็กชายศุภโชค วาสะรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๓๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๕๕

เด็กหญิงสุคนธวา จีนใจนาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๕๖

เด็กชายสุทัศน์ สุทธิ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๕๗

เด็กหญิงอินทิรา พูนประโคน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๕๘

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ พินัยรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๕๙

เด็กชายชัยรัตน์ ชายทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๖๐

เด็กชายชูเกียรติ ชายทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๖๑

เด็กชายทวีทรัพย์ แก้วหล่อ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๖๒

เด็กหญิงราตรี เขตงูเหลือม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๖๓

เด็กหญิงวรรณภา มาราศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๖๔

เด็กชายวรวิช เทพบัวลี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๖๕

เด็กชายวิรัช ตระกูลรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๖๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

ก้อนคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๖๗

เด็กชายสามารถ จังอินทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๖๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ครุฑรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๖๙

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

พ่อค้า
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๗๐

เด็กชายเทวนาถ สีทองสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๗๑

เด็กชายเรืองศักดิ

์

มัยสนิท
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๗๒

เด็กชายชุติพนธ์ ถอยกระโทก
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๗๓

เด็กชายประทีป กล้ารัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๗๔

เด็กชายประภากร พลอยรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๗๕

เด็กหญิงปุณณภา ตระกูลรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๗๖

เด็กหญิงฝนมีนา สะถิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๗๗

เด็กชายภาณุกูล กรอกงูเหลือม
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๗๘

เด็กหญิงลักษมี อุดมศักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๗๙

เด็กชายศรายุทธ สีทองสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๘๐

เด็กหญิงสุชาดา นวลพริง

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๘๑

เด็กชายสุทิน ปลายแก่น
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๘๒

เด็กหญิงสุวรรณา อุ่นรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๘๓

เด็กชายสุวรรณเดช ชัยสุวรรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๘๔

เด็กหญิงอทิตยา ชัยรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๘๕

เด็กชายอธิรัตน์ ปะโนรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๘๖

เด็กชายอภิรักษ์ อุไกรหงษา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๘๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุ่นรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๘๘

เด็กหญิงจันทราทิพย์ แข็งขัน
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๘๙

เด็กชายจิรวัฒน์ เกษี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๔๐ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๙๐

เด็กหญิงชลธิชา เอมโอษฐ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๙๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เรืองรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๙๒

เด็กชายตะวัน นันธิโค

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๙๓

เด็กหญิงธัญพิชชา อินทรสิทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๙๔

เด็กชายธันวา จิรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๙๕

เด็กชายธันวา เพประโคน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๙๖

เด็กหญิงนิตธกาญจน์ กระรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๙๗

เด็กหญิงพัชริดา จันทร์ประโคน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๙๘

เด็กชายสมชาย กระรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๘๙๙

เด็กชายสมโชค ใจหวังชนะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๐๐

เด็กหญิงสิริกร แผ้วพลสง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๐๑

เด็กหญิงสิรินทรา พาโพธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๐๒

เด็กหญิงสุนิสา เถกิงผล
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๐๓

เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ประโคน
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๐๔

เด็กชายอัครพล หมอกชา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๐๕

เด็กหญิงอาลิสา ลายทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๐๖

เด็กชายเกรียงไกร อาญาเมือง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๐๗

เด็กชายจักรี ฮวดศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๐๘

เด็กหญิงชลาลัย คงตะเคียน
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๐๙

เด็กชายธีระพงษ์ เรืองรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๑๐

เด็กชายนันทชัย แผ้วพลสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๑๑

เด็กหญิงปริศนา อินแก้ว

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๑๒

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

ใจหวังชนะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๑๓

เด็กหญิงพิณแก้ว เรืองรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๑๔

เด็กชายพีรภัทร กอรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๑๕

เด็กชายยุทธนา เกล้ารัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๑๖

เด็กหญิงสายชล เมืองติบ

๊

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๑๗

เด็กหญิงสิริยากร ดวงแพง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๑๘

เด็กหญิงสุนิสา เรืองรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๑๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แผ้วพลสง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๒๐

เด็กชายอนุภพ การเพียร
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๒๑

เด็กหญิงอรสา ผัดโพธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๒๒

เด็กหญิงอารียา กุลรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๒๓

เด็กชายเอกทักณ์ พลาหาญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๒๔

เด็กชายคมสันต์ การเพียร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๔๑ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๕๙๒๕

เด็กชายชัยรัตน์ พ่วงมี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๒๖

เด็กชายธันวา หมอกชา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๒๗

เด็กชายธันวา แสนบุญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๒๘

เด็กชายธีรพงษ์ บุญทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๒๙

เด็กชายปานรวิช รอบรู้
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๓๐

เด็กหญิงปยนุช ทองประมูล
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๓๑

เด็กหญิงปยมาศ สีนำเงิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๓๒

เด็กหญิงปนอนงค์ ยอดสิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๓๓

เด็กหญิงพนิดา จันทร์ประโคน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๓๔

เด็กชายภัทรพงศ์ เนาวิรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๓๕

เด็กชายวรวุฒิ เนาวิรัตน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๓๖

เด็กหญิงวาสนา เรืองรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๓๗

เด็กหญิงอรอุมา แก้วมะดัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๓๘

เด็กหญิงอัฐจริยา กระรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๓๙

เด็กชายอิทธิโชค คาอามาตย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๔๐

เด็กหญิงณัฐริกา กลันประโคน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๔๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แววรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๔๒

เด็กชายวิทยา ชาวชายโขง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๔๓

เด็กหญิงสุธีรา เหวยรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๔๔

เด็กชายสุเทพ อ้มทองหลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๔๕

เด็กหญิงเจนจิรา เจริญรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๔๖

เด็กหญิงกนกพร จันทร์ประโคน
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๔๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ นุชารัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๔๘

เด็กชายพัสดา รักหิน
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๔๙

เด็กชายมิตรชัย ปกกาโส
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๕๐

เด็กชายศักดิชัย

์

แผ้วพลสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๕๑

เด็กชายเมคิน เนาวิรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๕๒

เด็กชายพานทอง วงสุวรรณ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๕๓

เด็กชายพิเชษฐไชย รุ่งสว่าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๕๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ ประเสริฐศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๕๕

เด็กชายเสกสรรค์ จันทร์ประโคน
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๕๖

เด็กชายแสนชัย จันทร์ประโคน
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๕๗

เด็กชายธนากร ช่อมะลิ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๕๘

เด็กหญิงนาขวัญ ทองด้วง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๕๙

เด็กชายสกุลนุวัฒน์ ลีประโคน
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๔๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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บร ๔๔๕๙/๒๕๙๖๐

เด็กชายสราวุฒิ เลาครบุรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๖๑

เด็กชายสหัสวรรษ วารีประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๖๒

เด็กหญิงสุภาวดี โรปรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๖๓

เด็กชายอนุชาติ อาญาเมือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๖๔

เด็กชายเรืองสัน หมันประโคน

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๖๕

เด็กหญิงกนกอร ครำทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๖๖

เด็กหญิงณัฐธิดา วาจิรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๖๗

เด็กหญิงณิชาวรรณ ศรีวันทา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๖๘

เด็กหญิงธัญรัตน์ กองรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๖๙

เด็กชายนำโชค กรุมรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๗๐

เด็กหญิงอภิชญา บินรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๗๑

เด็กชายเจษฎา โรปรัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๗๒

เด็กชายเตชสิทธิ

์

อุ่นรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๗๓

เด็กหญิงกฤติมา กลำโภชน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๗๔

เด็กชายณพวรรณ ครำทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๗๕

เด็กหญิงนำมุก อินทรพิทักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๗๖

เด็กหญิงปวรรัตน์ กองรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๗๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แผ้วพลสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล องค์รัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๗๙

เด็กหญิงสุชาวดี เลาครบุรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๘๐

เด็กหญิงสุพรรษา อาจรัมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๘๑

เด็กหญิงสุลิตา มูลอามาตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๘๒

เด็กชายอนุชา อาญาเมือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๘๓

เด็กชายอานนท์ ยอดสุวรรณ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๘๔

เด็กชายกวิน ถวิลมาตย์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๘๕

เด็กหญิงนิชากาญจน์ ชายแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๘๖

เด็กหญิงพนิดา ศิลากุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๘๗

เด็กหญิงพิมลรัตน์ แฝงเดโช
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๘๘

เด็กหญิงสิริวิมล แก้วอรสาน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๘๙

เด็กชายธีรภัทร เพ็ชรรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๙๐

เด็กหญิงนุชจรี เรืองรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๙๑

เด็กหญิงปณิตา วิโสรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๙๒

เด็กหญิงปุณญาพร อุตทองคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๙๓

เด็กหญิงพิชชาพร ศรีสม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๙๔

เด็กหญิงรุ่งนภา จิบจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง
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บร ๔๔๕๙/๒๕๙๙๕

เด็กชายสรศักดิ

์

คล้ายคลึงมี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๙๖

เด็กหญิงสุชาดา ขวัญรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๙๗

เด็กหญิงสุนิสา กวางรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๙๘

เด็กหญิงสุภัทรา มูลสมบัติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๕๙๙๙

เด็กหญิงสุวรรณา คืนรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๐๐

เด็กหญิงอาทิตยา ปญญารัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๐๑

เด็กชายอุทิศ เขียวรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๐๒

เด็กหญิงนำริน อินศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๐๓

เด็กชายปฐพี โสมนัส
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๐๔

เด็กหญิงปวริศา เกียรติรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๐๕

เด็กชายปยะพงษ์ รักศรีแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๐๖

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วกอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๐๗

เด็กหญิงวรนุช วงสุวรรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๐๘

เด็กหญิงสรรค์สนี เสกเหมาะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๐๙

เด็กหญิงสุจิตรา คงพลปาน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๑๐

เด็กหญิงสุธินันท์ ไชยรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๑๑

เด็กหญิงปยฉัตร ฉาบพิมาย
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ

์

วัดธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๑๒

เด็กชายเกษมสันต์ ตันศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ

์

วัดธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๑๓

เด็กชายจักรกริช หวังอยู่
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ

์

วัดธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๑๔

เด็กหญิงนันธิชา เจียมศิริ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ

์

วัดธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๑๕

เด็กหญิงพรธิดา สามนคร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ

์

วัดธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๑๖

เด็กชายรุ่งรดิศ เมืองศักดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ

์

วัดธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๑๗

เด็กหญิงวิญดา บุญล้อม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ

์

วัดธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๑๘

เด็กชายแทนคุณ เขียวอุตสา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ

์

วัดธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๑๙

เด็กหญิงกณิกา เลาะไธสง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ

์

วัดธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๒๐

เด็กหญิงนภัสสร สุขแย้ม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ

์

วัดธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๒๑

เด็กชายปญญากร สวัสดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ

์

วัดธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๒๒

เด็กหญิงพิชชาพร สุวรรณโคตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ

์

วัดธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๒๓

เด็กหญิงสุรภา ตรงไธสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ

์

วัดธรรมประสิทธิ

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๒๔

เด็กชายกรวิชญ์ ภาษี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๒๕

เด็กชายฆนากร จิตไธสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๒๖

เด็กหญิงจันทร์หอม เวียกไธสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๒๗

เด็กหญิงจิรประภา ชำนาญสิงห์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๒๘

เด็กชายจิรภัทร คำพิลา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๒๙

เด็กชายธนกฤต ไวไธสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๔๔ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๖๐๓๐

เด็กชายธีระพงษ์ สีสนไชย
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๓๑

เด็กหญิงนิลยา แวงดงบัง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๓๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ฉวีวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๓๓

เด็กชายพงศกร ราชสมบุตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๓๔

เด็กชายภูวินัย จุไธสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๓๕

เด็กชายวชิราวุธ แสนเจ๊ก
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๓๖

เด็กหญิงวรรณภา ทวี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๓๗

เด็กชายสิทธิกร ศรีภา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๓๘

เด็กชายอภิวัตน์ จูไธสง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๓๙

เด็กหญิงกนกพร ผลจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๔๐

เด็กหญิงกนต์รพี ชนะค้า
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๔๑

เด็กหญิงขวัญจิรา เจ๊กไธสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๔๒

เด็กชายชาติกล้า บางไธสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๔๓

เด็กชายชินกร เลิศศิริมาลัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๔๔

เด็กชายณัฐพล ไชยเพ็งจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๔๕

เด็กหญิงณัฐวดี โพธิบัติ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๔๖

เด็กหญิงณัฐวิภา ชุมสงฆ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๔๗

เด็กชายณัฐิวุฒิ บัวจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๔๘

เด็กชายทรงชัย ศรีภา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๔๙

เด็กหญิงธาราทิพย์ อุยไธสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๕๐

เด็กชายธีรเดช ชำนาญสิงห์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๕๑

เด็กชายพงศกร จูมโสดา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๕๒

เด็กชายพรศิริ โค้งอาภาส
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๕๓

เด็กหญิงภรปภัส สารบรรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๕๔

เด็กหญิงภาวิณี มอบสันเทียะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๕๕

เด็กชายภูมิภัทร อดทน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๕๖

เด็กชายยุทธภูมิ เมืองศักดา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๕๗

เด็กหญิงวรัญญา ภุมรินทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๕๘

เด็กชายวายุ โจไธสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๕๙

เด็กหญิงวิรากานต์ เสนาวุฒิ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๖๐

เด็กชายวีรากร อุตตะมัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๖๑

เด็กชายศรณรินทร์ อิงไธสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๖๒

เด็กหญิงสุธิมา ใจไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๖๓

เด็กหญิงสุนิตา ใจไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๖๔

เด็กชายอดิเทพ วรวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๔๕ / ๘๔๕

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๖๕

เด็กหญิงอนันตยา นาทไธสง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๖๖

เด็กชายอินทราชัย แทนกลาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๖๗

เด็กหญิงกิตติพิชญ์ บุญหนองเหล่า
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๖๘

เด็กชายดารากร ลมแจ้ง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๖๙

เด็กชายภูมิภัทร ใจบุญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาญนรา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๗๑

เด็กชายพรประเสริฐ กิงแก้ว

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๗๒

เด็กชายทิชานนท์ ชูชืน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๗๓

เด็กชายธีรภัทร์ พันคะชะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๗๔

เด็กชายพิทักษ ฉัตรไธสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๗๕

เด็กชายสุภาพ เหมสิงห์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๗๖

เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๗๗

เด็กหญิงณัฐวดี ชูศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๗๘

เด็กหญิงถิรนันท์ เนริกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๗๙

เด็กชายธีรภัทร เชือน่วม

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๘๐

เด็กหญิงปาริตา เพชร์รัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๘๑

เด็กหญิงมนัสพร ทนทาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๘๒

เด็กหญิงวาสนา มาประโคน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๘๓

เด็กหญิงอโรชา กลองรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๘๔

เด็กชายเอกภพ นาคประเสริฐ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๘๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ วัลย์เปรียงเถาว์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๘๖

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เสือชุมแสง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๘๗

เด็กชายทัศนัย คชวารินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๘๘

เด็กหญิงลัดดา หอมสมบัติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๘๙

เด็กชายศักดิภัทร กัลโยธิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๙๐

เด็กชายอคิราภ์ โปรมินทร์ชัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๙๑

เด็กหญิงอริศรา ลายพยัคฆ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๙๒

เด็กชายเจนภพ บุญประกอบ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๙๓

เด็กหญิงแพรวา พลับจ่างทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๙๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วอำไพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๙๕

เด็กชายธนากร แก้ววิจิตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๙๖

เด็กชายพาทิศ การะเกตุ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๙๗

เด็กชายวีรชัย เกิดมาดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๙๘

เด็กชายธนชัย กลีบผะกา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๐๙๙

เด็กชายธนวันต์ แก้ววิจิตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๔๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๐๐

เด็กชายนนทพัทธ์ ทองโดน
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๐๑

เด็กชายนัฐวุฒิ ชุมพล
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๐๒

เด็กหญิงปวีณา เวชมนต์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๐๓

เด็กชายเจษฎา วรนุช
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๐๔

เด็กหญิงปณิตา ภู่ประดับกฤต
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๐๕

เด็กหญิงพิมลวรรณ ฉิมวัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๐๖

เด็กชายภูเบศ แสนจะบก
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๐๗

เด็กหญิงรุ่งฤดี ขุนรักษ์พะเนาว์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๐๘

เด็กหญิงสุภาวิดา ประจง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๐๙

เด็กหญิงอริสา ศรีสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๑๐

เด็กหญิงกัณณิกา จอกทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๑๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

เรืองจำรัส

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๑๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

จอกทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๑๓

เด็กหญิงนริศรา ด้วงกำเนิด
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๑๔

เด็กชายสันติภาพ กาญจนะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๑๕

เด็กชายสุตนันท์ จันคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๑๖

เด็กชายหนึง

่

เทพชาติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๑๗

เด็กหญิงเจนจิรา โทนุบล
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๑๘

เด็กหญิงเนตรชนก อ้วนสมบูรณ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๑๙

เด็กชายธนัท เฉือยฉำ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๒๐

เด็กชายวุฒิพร ช่วงรัมย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดโพธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๒๑

เด็กหญิงกชพร หอมจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๒๒

เด็กหญิงกนกนภัส งามธงไชย
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๒๓

เด็กหญิงกนกภรณ์ เครือบุตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๒๔

เด็กหญิงกมลชนก บุญพิรุณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๒๕

เด็กหญิงกมลชนก แก้วขุนทด
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๒๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ ทิพย์อักษร
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๒๗

เด็กหญิงกฤติยาณี จำปาดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๒๘

เด็กชายกฤษฎา แพงชาลี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๒๙

นายกฤษณะพงษ์ หญิงสำโรง

๓๑/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๓๐

เด็กชายกฤษดา นาราช
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๓๑

เด็กหญิงกวิสรา
กฤษฎางค์พิพัฒน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๓๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เวียงอินทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๓๓

เด็กหญิงกัณฐมณี เกษรนวน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๓๔

เด็กหญิงกันต์กมล ทองทำกิจ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๔๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๓๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุภาษิต
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๓๖

เด็กหญิงขวัญรัตน์ บาหยัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๓๗

เด็กชายคฑากริช แดนกระโทก
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๓๘

เด็กชายคมกฤษ ศรีจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๓๙

เด็กชายจตุภัทร ทศคุย
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๔๐

เด็กชายจักรพรรดิ

์

นามโคตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๔๑

เด็กหญิงจันทรัสม์ เทพเนาว์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๔๒

เด็กหญิงจารุภา สุขเพ็ชร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๔๓

เด็กหญิงจิดาภา ศรีสุวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๔๔

เด็กชายจิรกฤต อินทร์แปน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๔๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ลักษณมนตรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๔๖

เด็กชายจิรวัฒน์ รอดชะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๔๗

เด็กหญิงจิรัชยา โสวาที
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๔๘

เด็กชายจิรานุวัฒน์ เบ็ญณรงค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๔๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ครจำนงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๕๐

เด็กหญิงชฎาพร สีผักแว่น
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๕๑

เด็กหญิงชลมาศ ปริงปราง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๕๒

เด็กหญิงชลลดา สังข์ทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๕๓

เด็กชายชัยภัทร บุญพิมล
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๕๔

เด็กชายชาตรี ตุมภา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๕๕

เด็กหญิงชิญณศร แก้วเพชร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๕๖

เด็กชายชโยดม วรวงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๕๗

เด็กหญิงญาณิศา ปญประโคน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๕๘

เด็กหญิงญาดา จันทร์ศักดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๕๙

เด็กหญิงญาดา ศรีไชโยรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๖๐

เด็กหญิงญาดารัตน์ สุวรรณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๖๑

เด็กหญิงฐิติยา หุ่นเภตรา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๖๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แรงน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๖๓

เด็กหญิงฐิติวรดา ตระกูลฤกษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๖๔

เด็กชายฑีฆวัฒณ์ ชุมนุมดวง
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๖๕

เด็กชายณัฐธัญจ์ คฤหานนท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๖๖

เด็กหญิงณัฐนรี อินตุ้ย
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๖๗

เด็กชายณัฐพล ภากะษัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๖๘

เด็กชายณัฐพล แต้ศิริ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๖๙

เด็กหญิงณัฐริกามาศ คำดำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๔๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๗๐

เด็กหญิงณัฐริญา พรมนัส
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๗๑

เด็กชายตุลา เทพสถิตย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๗๒

เด็กชายทวีโชค ทัดไทย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๗๓

เด็กหญิงทานตะวัน นามประสพ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๗๔

เด็กชายธนธร เดชดำรงวิเศษ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๗๕

เด็กชายธนภัทร ทองประภา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๗๖

เด็กชายธนภัทร เนตรมณี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ สินเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ เขียวจันสืบ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๗๙

เด็กหญิงธนัญญา เคนนำเทียง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๘๐

เด็กชายธนากร ตันนารัตน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๘๑

เด็กชายธนากร ปลังกลาง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๘๒

เด็กชายธนาธิป โสวาที
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๘๓

เด็กชายธรรม์ธวัช พรมรุกขชาติ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๘๔

เด็กหญิงธฤตมน ซอมประโคน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๘๕

เด็กหญิงธวัลลักษณ์ ศรีผดุง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๘๖

เด็กหญิงธัญธิตา อร่าม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๘๗

เด็กชายธัญนิวัฒน์ เปยยุระ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๘๘

เด็กชายธามนิธิศ อร่าม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ฉิมกูล
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๙๐

เด็กชายธิมานนท์ ศิริถาวรวงศ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๙๑

เด็กชายธีรภัทร์ ตรีเมฆ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๙๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ลอดสุโข

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๙๓

เด็กหญิงนดา เสาวพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๙๔

เด็กชายนนทชัย ยาวจันทึก
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๙๕

เด็กหญิงนริศรา รายณะสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๙๖

เด็กชายนันทกาญณ์ มีมุข
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๙๗

เด็กชายนาวิน คุณวงศ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๙๘

เด็กหญิงนิตติยา ดิษตะคุ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๑๙๙

เด็กชายนิติภูมิ เถาปรัก
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๐๐

เด็กชายนิธิวัชร์ เรืองอุดมเกียรติ
๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๐๑

เด็กหญิงนำเพชร หลักทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๐๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

จินดามาศ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๐๓

เด็กหญิงบุณยวีย์ อุ่นอบ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๐๔

เด็กหญิงบุษกร งามพรม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๔๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๐๕

เด็กหญิงปทิตตา ขันทะจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๐๖

เด็กชายปรวรรตน์ ทองทำกิจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๐๗

เด็กหญิงปวีณา ตรีโอษฐ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๐๘

เด็กหญิงปณณพร แมลงผึง

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๐๙

เด็กชายปณณวรรธ เริมปลูก

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๑๐

เด็กหญิงปนอนงค์ ละเอียด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๑๑

เด็กชายพงศกร สุขวิเศษ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๑๒

เด็กชายพงศกร แจ้งกูล
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๑๓

เด็กชายพงศกร โยยสูงเนิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๑๔

เด็กชายพงศธร กาญจนะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๑๕

เด็กชายพงศพัศ ชืนชู

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๑๖

เด็กชายพงศภัค เนาวบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๑๗

เด็กชายพงศ์พิสิฏธิ

์

ไพเราะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๑๘

เด็กหญิงพชรพรรณ โสภา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๑๙

เด็กชายพณศร ไผ่นวล
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๒๐

เด็กชายพนมกร อาภรณ์พงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๒๑

เด็กหญิงพรธิมา พิมพ์อักษร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๒๒

เด็กหญิงพรปวิณ ทรัพย์ทรายทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๒๓

เด็กหญิงพรหมพร พรหมดิเรก
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๒๔

เด็กหญิงพัชราภา สายสุด
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๒๕

เด็กหญิงพิชญาภา ชะดารัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๒๖

เด็กหญิงพิชญ์ชรัตน์ เชิดธีระกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๒๗

เด็กหญิงพิณญา ทองสันต์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๒๘

เด็กชายพิพัฒน์ แซ่ตัง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๒๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงปญญา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๓๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชูประทีป
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๓๑

เด็กหญิงพิมลวรรณ จันทร์แจ่มภพ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๓๒

เด็กชายพีรชัย นวลดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๓๓

เด็กชายพีรทัด ฉิมวัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๓๔

เด็กชายพีรพงษ์ นวลดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๓๕

เด็กชายพีรภัทร ภิญญมุขสาพงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๓๖

เด็กชายพีรวิชญ์ เคนนำเทียง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๓๗

เด็กชายพุฒิเมธ รากศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๓๘

เด็กชายภควัฒน์ แสนทวีสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๓๙

เด็กชายภัควัฒน์ นิลพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๕๐ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๔๐

เด็กชายภาคิน ศรีลาไลย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๔๑

เด็กชายภาณุวัตร หลอดทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๔๒

เด็กชายภานุ พระภายครบุรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๔๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองเกษม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๔๔

เด็กชายภาสกร เครือบคนโท
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๔๕

เด็กหญิงภิชาฎา ศิริโชติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๔๖

เด็กชายภูวนัย ศุภมงคลทรัพย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๔๗

เด็กชายภูษิตา ศรสิทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๔๘

เด็กหญิงมนัชญา เพชรก้อน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๔๙

เด็กหญิงมนัญลักษณ์ กลันสระน้อย

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๕๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ มะลิซ้อน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๕๑

เด็กชายรัฐภูมิ เหลาคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๕๒

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วดอนรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๕๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ เฉือยฉำ

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๕๔
เด็กหญิงรัตนชฎาภรณ์

รักฉิมพลี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๕๕

เด็กหญิงรัตนาวดี เนาวรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๕๖

เด็กหญิงรัตนาวลี ผิวผ่อง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๕๗

เด็กหญิงรีเจน ปลายแก่น
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๕๘

เด็กหญิงลภัสรดา เหมกูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๕๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ นาราช
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๖๐

เด็กหญิงวธัญญา วะเรืองรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๖๑

เด็กหญิงวนิษา คงเปนนิจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๖๒

เด็กหญิงวรกมล เขตรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๖๓

เด็กชายวรพงษ์ กองคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๖๔

เด็กหญิงวรรณวิสาข์ อาภรณ์พงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๖๕

เด็กหญิงวราภรณ์ หลวงศรีสงคราม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๖๖

เด็กหญิงวารุณี ทิพย์อักษร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๖๗

เด็กหญิงวารุณี บุญมี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๖๘

เด็กหญิงวาสนา หมืนพล

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๖๙

เด็กหญิงศลิษา ปรางค์ประโคน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๗๐

เด็กหญิงศศิกานต์ ทองพันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๗๑

เด็กชายศักรินทร์ บำเพ็ญพงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๗๒

เด็กหญิงศิรัชฌา สัตย์ฌุชนม์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๗๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ สนธิสัมพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๗๔

เด็กหญิงศิริวรรณ์ โชติกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๕๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๗๕

เด็กชายศุภณัฐ พรหมเสนา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๗๖

เด็กหญิงสลินทิพย์ มัจฉาชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๗๗

เด็กชายสหบดินทร์ สุวรรณหงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๗๘

เด็กหญิงสิริภรณ์ ฉิมมาลี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๗๙

เด็กชายสุชาครีย์ พยุงเจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๘๐

เด็กหญิงสุชานาถ นานาชาติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๘๑

เด็กหญิงสุนิษา พวงสินธุ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๘๒

เด็กหญิงสุภาพร ปลืมสายแสง

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๘๓

เด็กชายหัสดี อาจนิยม
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๘๔

เด็กชายอดิเทพ พันธ์สาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๘๕

เด็กชายอภิชาติ เทียมจิตต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๘๖

เด็กหญิงอรปรียา มิสา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๘๗

เด็กหญิงอรวรรณ ปานกระโทก
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๘๘

เด็กหญิงอรสา บุญยินดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๘๙

เด็กชายอรามชัย เอียมรัมย์

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๙๐

เด็กหญิงอรุณกมล เสาเคหา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๙๑

เด็กชายอะตอม สีเหลือม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๙๒

เด็กชายอัครชา สวัสดีลาภา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๙๓

เด็กหญิงอัญชริดา สามารถ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๙๔

เด็กหญิงอัญชิสา โยสาจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๙๕

เด็กหญิงอาทิตยา บัวจร
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๙๖

เด็กหญิงอุษณี สินปรุ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๙๗

เด็กหญิงเกณิกา ดีสวัสดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๙๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชัยเสนา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๒๙๙

เด็กหญิงเบญญาภา เริกชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๐๐

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ดอมไธสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๐๑

เด็กชายเพชรแท้ เรืองมณี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๐๒

เด็กหญิงเพ็ญพรรณ การนอก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๐๓

เด็กหญิงเมธาวดี ยอดทะเล
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๐๔

เด็กชายเมธี ผิวทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๐๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ กาแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๐๖

เด็กชายเสกสรรค์ พิมพ์งาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๐๗

เด็กชายเอกศิษฏ์ บุญโถ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๐๘

เด็กชายแทนตะวัน สีนำเงิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๐๙

เด็กชายโชคชัย สมัยธรรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๕๒ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๑๐

เด็กชายไกรวิชญ์ เพชรกลัน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๑๑

เด็กหญิงกนกพร สิทธิพล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๑๒

เด็กหญิงกมลชนก หอมนิยม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๑๓

เด็กชายกฤตนัย เทียมเมืองแพน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๑๔

เด็กหญิงกัลชุมา เรือโปะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๑๕

เด็กชายกิตติพงศ์ กำเพ็ชร
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๑๖

เด็กหญิงขวัญชนก ภูมิจิตต์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๑๗

เด็กชายคุณากร ไวยาประโคน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๑๘

เด็กชายจักรี โล่ห์นารายณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๑๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ อุดมทรัพย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๒๐

เด็กชายชยพล จิตติฉัตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๒๑

เด็กชายชัชวิน เมืองปาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๒๒

เด็กชายชัยวัฒน์ สำรวจวงค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๒๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วารูปสีเพชร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๒๔

เด็กหญิงฐานิชา อุ่นจอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๒๕

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

การะเกต
๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๒๖

เด็กหญิงณัฏฐ์ธนิน จบจังหรีด
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๒๗

เด็กชายณัฐพล เครือตาแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๒๘

เด็กหญิงดวงกมล สุวรรณหงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๒๙

เด็กชายธนนท์ ปนทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๓๐

เด็กหญิงธิติพร มาประจวบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๓๑

เด็กหญิงธิรดา ภักดีนรินทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๓๒

เด็กชายธีรชัย ยาวจันทึก
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๓๓

เด็กชายธีรนันท์ ศรีพรหม
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๓๔

เด็กหญิงนภสร พรหมชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๓๕

เด็กหญิงนริศรา ฉำเย็นอุรา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๓๖

เด็กชายนิธิศ วิสิทธิมูล
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๓๗

เด็กหญิงบุณฑริกา ชนะพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๓๘

เด็กชายปวฤทธิ

์

คล้องไชย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๓๙

เด็กชายพงศกร นิมผักแว่น

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๔๐

เด็กชายพงศกร ปราบภัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๔๑

เด็กชายพรเทพ บุญหนัก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๔๒

เด็กหญิงพร้อมพร นิดใหม่
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๔๓

เด็กชายพัฒนวิชญ์ ประเสริฐศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๔๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปาโมกข์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๕๓ / ๘๔๕
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๔๕

เด็กชายพีระพัตฒน์ ปพันดุง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๔๖

เด็กหญิงภดาณิชา ธนาสูรย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๔๗

เด็กหญิงภัคจิรา มีทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๔๘

เด็กชายภัทรพงษ์ พันธ์ฉาย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๔๙

เด็กชายภัทรพล วันปรีชา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๕๐

เด็กชายภัทรพล เกษรนวล
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๕๑

เด็กชายภาคิน พลแสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๕๒

เด็กชายภูริช ขวัญเมือง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๕๓

เด็กชายภูวดล ศรีบัวรายณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๕๔

เด็กหญิงมันฑนา คำลือ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๕๕

เด็กชายมาโนช เกาะสังข์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๕๖

เด็กชายรชานนท์ อนันตเพชร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๕๗

เด็กหญิงรวงข้าว นามวงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๕๘

เด็กชายรัชพล พรมงาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๕๙

เด็กชายรัฐภูมิ หรบรรพ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๖๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แซ่ตัง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๖๑

เด็กชายวัชรพล ปานเล็ก
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๖๒

เด็กชายวีรศักดิ

์

ดวงดารา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๖๓

เด็กชายศราวุฒิ เณรเกิด
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๖๔

เด็กหญิงศศิกานต์ คิดพลกรัง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๖๕

เด็กชายศักดินนท์ โชคโคกกรวด
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๖๖

เด็กชายศุภกฤต สมัยกูล
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๖๗

เด็กชายศุภวัทน์ เทพทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๖๘

เด็กหญิงสุชาดา ไทยยินดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๖๙

เด็กชายอภิรัตน์ ปานชาติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๗๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุตรศรีภูมิ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๗๑

เด็กหญิงอาทิตยา คลายโศก
๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๗๒

เด็กชายเจษฎา อำประสิทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๗๓

เด็กชายเจษฎากร ราชสีห์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๗๔

เด็กชายเจษฎาพร สุขเอม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๗๕

เด็กชายเดชรัตน์ วิเศษ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๗๖
เด็กหญิงเรืองชลกานต์

แซ่แต้
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๗๗

เด็กหญิงดวงกมล โพธิเงิน

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๗๘

เด็กหญิงนภัสสร ด้ายรินรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๗๙

เด็กหญิงนวพร โพธิคำ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๕๔ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๖๓๘๐

เด็กหญิงปนิตา ชิตประไพ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๘๑

เด็กหญิงภัชราภรณ์ อาจสันเทียะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๘๒

เด็กชายภาณุวิชญ์ สุขวิบูลย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๘๓

เด็กหญิงระพีพัฒน์ เหงียบประโคน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๘๔

เด็กชายวนัสบดี ยิมพันธ์

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๘๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ สวัสดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๘๖

เด็กชายศิริโชค เกษไธสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๘๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ โนดประโคน
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๘๘

เด็กชายสิทธิพล งามโพธิศรี

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๘๙

เด็กหญิงสุภัคษร ลีประโคน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๙๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมชาติ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๙๑

เด็กหญิงอาทิตยา เสริมศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๙๒

เด็กชายเทพทัต เคนแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๙๓

เด็กชายเทิดศักดิ

์

จันทร์สุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๙๔

เด็กชายกิตติพงษ์ วงศ์ศิริศักดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๙๕

เด็กหญิงคริมา โฮนกระโทก
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๙๖

เด็กชายจิตรภณ เสนาะวาที
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๙๗

เด็กชายจิรายุทธ เรียบร้อย
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๙๘

เด็กชายธนโชติ เชิดนาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๓๙๙

เด็กหญิงนริศรา ชัยรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๐๐

เด็กหญิงบัณฑิตา อินทร์นอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๐๑

เด็กชายบุญพิทักษ์ กาแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๐๒

เด็กชายปฏิภาน ไกยะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๐๓

เด็กหญิงพจณี ลายนำเงิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๐๔

เด็กหญิงพนิดา ชัยรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๐๕

เด็กชายพัสกร สูงเนิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๐๖

เด็กชายภูวนาท วุธวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๐๗

เด็กชายลำพูน หาลากรณ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๐๘

เด็กหญิงวรรณภรณ์ ภูแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๐๙

เด็กหญิงวรรณวิภา ภูแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๑๐

เด็กชายวรรณเฉลิม หาญประสพ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๑๑

เด็กหญิงวราภรณ์ อรัญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๑๒

เด็กชายวรเวช เดชวารี
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๑๓

เด็กชายวัชรินทร์ แสงตะวัน
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๑๔

เด็กชายศรัญ จันทร์บุปผา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๕๕ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๖๔๑๕

เด็กชายศุภกร กล้าหาญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๑๖

เด็กชายสถาพร วิเศษรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๑๗

เด็กชายสุทธิราช ลายสนธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๑๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ดรกัณหา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๑๙

เด็กชายสุรสินธุ์ ดีรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๒๐

เด็กชายอภิชาติ เพียขันทา
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๒๑

เด็กหญิงอัมพร สักขาไม้
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๒๒

เด็กหญิงเจนจิรา ศิริวรรณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๒๓

เด็กชายเฉลิมชัย หาญประสพ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๒๔

เด็กหญิงโยษิตา แมลงภู่
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๒๕

เด็กชายจักรพล พิทักษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๒๖

เด็กชายชินกร ชะเกตุรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๒๗

นายฐิติณัฎฐ์ บุตรสนิท
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เรืองรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๒๙

นายธนนท์ ปะวันนา
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๓๐

เด็กชายธนวัฒน์ นิจิตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๓๑

เด็กชายธนา นุชสาย
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๓๒

เด็กหญิงพนิดา นามสว่าง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๓๓

เด็กหญิงพรสุฎา สารนอก
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๓๔

เด็กชายพสิษฐ์ อินแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๓๕

เด็กชายพัทธพล กุมรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๓๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ มะเดือ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๓๗

นางสาวลัดดา ปะลุวันรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๓๘

เด็กชายวีรวัฒน์ ศิริสวัสดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๓๙

นางสาวศิริกันยา สาเลศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๔๐

นางสาวอิงครัตน์ ชาติสุริยะฉัตร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๔๑

เด็กหญิงเปรมวดี กำเกลียง

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๔๒

นางสาวชลิตา สุขประโคน
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๔๓

นายณัฐพงศ์ ตีบสันเทียะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๔๔

นายปรัญชัย มาประจง
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๔๕

นายพงศกร กรวยรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๔๖

นางสาววาสนา มุมทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๔๗

นางสาววาสนา รัตนาชีวัฒน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๔๘

นายศักย์ศรณ์ กรตุ้ม
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๔๙

นางสาวสุฑาทิพย์ พิมพ์อักษร
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๕๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๕๐

นายสุริยัน ราตรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๕๑

นายสุรเชษฐ เชือมาก

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๕๒

นายอานนท์ สังข์เงิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๕๓

นายประภาภรณ์ แก้วกันยา

๒๔/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๕๔

นายพิทักษ์ บุตรธิยากลัด

๒๗/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๕๕

นายรติพงษ์ อาญาเมือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๕๖

นายสุรชัย เชือมาก

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๕๗

นายกฤษณะ บางเมือง
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๕๘

นายจิรเมธ ทุยประโคน
๑๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๕๙

นายนัสธพร ยอดใย
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๖๐

นางสาวเกตน์สิรี เพราะแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๖๑

นางสาวเสาวภา คชเถือน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๖๒

นายเอกพันธ์ ชิลวงศ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๖๓

นางสาวสุชาดา โกยรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๖๔

นางสาววิชุดา สมหมาย
๒๐/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๖๕

เด็กชายอุเทน เกิดไทย
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๖๖

เด็กชายปราโมทย์ เอนกอนันต์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๖๗

เด็กชายสุธี พลทา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๖๘

เด็กชายกนกพล บัวทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๖๙

เด็กชายวิทนาถ แววจิงหรีด

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๗๐

เด็กชายวรวิทย์ ตรงไตรสอน
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๗๑

เด็กหญิงอลิษา ยันต์ฉิมพลี
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๗๒

เด็กชายวรัญู โกยรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๗๓

เด็กหญิงพรธิดา พินึกรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๗๔

เด็กหญิงจารุภา เกิดบุตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๗๕

เด็กชายพรมมนัส พรมอินทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๗๖

เด็กชายธีรภัทร ทิอุปมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๗๗

เด็กหญิงสุรทัดดา เจือจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๗๘

เด็กหญิงสุภรัตน์ ประจงการ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๗๙

เด็กชายปุญยวีร์ ขอเอิบกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๘๐

เด็กหญิงณัฐริดา จุฬาลี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๘๑

เด็กหญิงชลลดา อัตประจง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๘๒

เด็กหญิงอิสรีย์ สินสวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๘๓

เด็กหญิงวรัชญา ภาสดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๘๔

เด็กหญิงอารยา สมบูรณ์การ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๕๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๘๕

เด็กหญิงพิชญาภา หงษ์ทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๘๖

เด็กชายจิรยุทธ หวังทรัพย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๘๗

เด็กชายธนกฤต ดีล้อม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๘๘

เด็กชายธนภัทร คัชมา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๘๙

เด็กชายรณชัย บุญสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๙๐

เด็กชายวงศธร กกรัมย์
๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๙๑

เด็กชายวสันต์ โนวิรัมย์
๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๙๒

เด็กชายเอกประชา พากุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๙๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พ่อค้า
๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๙๔

เด็กหญิงชนภัทร ศรีสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๙๕

เด็กหญิงชมพูนุช ฤทธิธรรม
๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๙๖

เด็กหญิงชลธร เริกไชย
๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๙๗

เด็กหญิงณฐพร อ่อนศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๙๘

เด็กหญิงนฤภร สัตตารัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๔๙๙

เด็กหญิงเปรมฤดี ทองใบศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๐๐

เด็กหญิงวรรณภา ช่อมะลิ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๐๑

เด็กหญิงวิชญาพร สนันนาม

่

๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๐๒

เด็กหญิงวีวตรา ตรวจมรรคา
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๐๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ศิริบุญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๐๔

เด็กหญิงอธิชา การกระสัง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๐๕

เด็กหญิงอานันตยา หฤทัยถาวร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๐๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไกรคุ้ม
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๐๗

เด็กหญิงวิชชุตา เพ็ชรทอง
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๐๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา สายสร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๐๙

เด็กหญิงวราสิณี พรมทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๑๐

เด็กหญิงนิติยาพร นิเรียงรัมย์
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๑๑

เด็กชายภูฉาย แก้วยก
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๑๒

เด็กชายวีรยุทธ สายกลิน

่

๑๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๑๓

เด็กชายกิตติภพ ชินรัมย์
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๑๔

เด็กชายธีรพัฒน์ แสนกล้า ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๑๕

เด็กหญิงพงพรรณ เมินไธสง ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๑๖

เด็กชายธงเธืยร อินกระสังข์
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๑๗

เด็กหญิงกรวรรณ เการัมย์
๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๑๘

เด็กหญิงกุมภกรรฐ์ นุยันรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๑๙

เด็กหญิงจรรยพร มีศิลป
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๕๘ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๒๐

เด็กหญิงณัฐธิดา กรอบรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๒๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ผลสุข
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เอกา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๒๓

เด็กหญิงธิภาพรรณ ประสงค์ดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๒๔

เด็กหญิงพรรณภัทร นิพนธ์รัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๒๕

เด็กหญิงพฤกษา หินแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๒๖

เด็กหญิงพลอยปภัส กุสารัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๒๗

เด็กหญิงแพรชมพู วังกระพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๒๘

เด็กหญิงรัชฎา ปองเขต
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๒๙

เด็กหญิงวนาลี เจือจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๓๐

เด็กหญิงศศิชา ศรีวรานันท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๓๑

เด็กหญิงโสรญา ภู่ถนนนอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๓๒

เด็กหญิงอรวรรณ ขัดคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๓๓

เด็กหญิงอาทิตยา กลีบม่วง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๓๔

เด็กหญิงอุษณกร ทรัพย์ทวีผล
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๓๕

เด็กหญิงเอมวิกา โกรยรัมย์
๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๓๖

เด็กชายธนาวุฒิ วันดีรัมย์ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๓๗

เด็กชายธนเทพ วงศ์งาม
๒๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๓๘

เด็กชายพีรพล ทาอาษา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๓๙

เด็กหญิงณัฐชยา กวมทรัพย์
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๔๐

เด็กหญิงศศิธร จริตรัมย์
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๔๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ เพชรพราว
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๔๒

เด็กหญิงณัฐณรี ศรีแก้ว
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๔๓

เด็กหญิงดวงกมล หาญสกุลชัย ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๔๔

เด็กหญิงญาราภรณ์ ชินประโคน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๔๕

เด็กชายธนากร ติดใจดี ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๔๖

เด็กหญิงพรพรรณ แย้มงาม
๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๔๗

เด็กหญิงวชิรัญญา ชืนใจ

่

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๔๘

เด็กหญิงนำทิพย์ กุยรัมย์ ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๔๙

เด็กหญิงนำฝน เฉลียวฉลาด
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๕๐

เด็กหญิงปริชา อาญาเมือง
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๕๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ มีศรี
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๕๒

เด็กหญิงมินตรา ปนนะถุภา
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๕๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ กมลรัมย์ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๕๔

เด็กหญิงกนกพิชญ์ กำรัมย์
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๕๙ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๖๕๕๕

เด็กหญิงจิราพร ละอองดี ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๕๖

เด็กหญิงณฐินี บุญมานนท์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๕๗

เด็กชายเกริกเกียรติ อะทอยรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๕๘

เด็กชายนันทวัฒน์ เจริญศิริ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๕๙

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ทะเรรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๖๐

เด็กชายอลงกรณ์ พิชนาหารี
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๖๑

เด็กหญิงกานต์พิชชา เก็จรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๖๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา วิทจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๖๓

เด็กหญิงดวงดารา กะรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๖๔

เด็กหญิงนริศรา ดำละเอียด
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๖๕

เด็กหญิงนิตา ก่อแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๖๖

เด็กหญิงบุษยามาศ ขจีฟา
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๖๗

เด็กหญิงรสรินทร์ แสนกล้า
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๖๘

เด็กหญิงศศิธร คงสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๖๙

เด็กหญิงศุภสรา หอมจันทร์
๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๗๐

เด็กหญิงอรจิรา การะรัมย์
๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๗๑

เด็กหญิงอัจฉรา ชือพันธ์

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๗๒

เด็กหญิงอัมพร โกรัมย์
๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๗๓

เด็กหญิงอาทิตยา พันธุ์รัมย์
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๗๔

เด็กชายกฤษฎา สายสมุทร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๗๕

เด็กชายรชานนท์ เอ็นมาก
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๗๖

เด็กชายวรพรรธน์ พรหมแสงใส
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๗๗

เด็กชายกฤษฎากร นะเรรัมย์
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๗๘

เด็กหญิงวาสนา พิมพิดี

์

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๗๙

เด็กหญิงพนิดา อะนาดรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๘๐

เด็กหญิงสุนิดา นุแรมรัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๘๑

เด็กหญิงจีรนันท์ จัดไทย
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๘๒

เด็กชายธนาพร จีนประโคน
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๘๓

เด็กหญิงนิรดา สมพร
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๘๔

เด็กหญิงชัญญานุช วันนิจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๘๕

เด็กหญิงอธิชา จริตรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๘๖

เด็กหญิงศศิประภา สีสันงาม
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๘๗

เด็กหญิงศิริมาศ นะราชรัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๘๘

เด็กชายศักดิประการ

์

ตรวจมรรคา
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๘๙

เด็กชายฤทธิชัย นวลคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๖๐ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๙๐

เด็กชายอนุชา สุขจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๙๑

เด็กหญิงชรินทา ซ้อนกลิน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๙๒

เด็กหญิงญวิภา พิริรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๙๓

เด็กหญิงอาริษา อินทะวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ เครือสบจาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๙๕

เด็กหญิงอลิสา รักใคร่
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๙๖

เด็กชายวายุภักษ์ เลือนกฐิน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๙๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แก้วมรกฏ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๙๘

เด็กชายณัฐดนัย นิลภูมิ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๕๙๙

เด็กชายณัฐพล งามแฉล้ม
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๐๐

เด็กชายไตรภพ พินิจรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๐๑

เด็กชายธนวัฒน์ จริตรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๐๒

เด็กชายปฐมพงษ์ ผลเจริญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๐๓

เด็กชายสหรัฐ กางรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๐๔

เด็กชายธีรวุฒิ ทานวัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๐๕

เด็กชายอนุชา ก้อนรัมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๐๖

เด็กหญิงกุลนิดา นาคสังข์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๐๗

เด็กหญิงฉัตรพร จงหอยกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๐๘

เด็กหญิงศิริพร ดวงเลิศ
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๐๙

เด็กหญิงมาริษา กำลังรัมย์
๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๑๐

เด็กหญิงอนัญลักษณ์ ภูมิพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๑๑

นางสาวปรียานุช ใจบุญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กุรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๑๓

เด็กหญิงลดารัลย์ สามดอน

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๑๔

เด็กหญิงนภัสภรณ์ ยะเจริญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๑๕

เด็กชายศิริเดช เจริญศิริ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๑๖

เด็กหญิงโสภิดา แมนไธพง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๑๗

เด็กหญิงอารยา กับรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๑๘
เด็กหญิงปฏิมารังสรรค์

นิยอนรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๑๙

เด็กชายนิษณุชา ชินรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๒๐

เด็กหญิงเกศทพร โตดประโคน
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๒๑

เด็กชายตะติพล คล่องการยิง
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๒๒

เด็กหญิงภรวิกา ท้สนา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๒๓

เด็กชายนิพนธ์ นาคงาม
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๒๔

เด็กชายธีระชัย ชะรอยรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๖๑ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๒๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แววจังหวัด
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๒๖

เด็กหญิงเนตรลัดดา ทะเลืองรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๒๗

เด็กหญิงปนัดดา นพแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๒๘

เด็กหญิงจิตติมา หาญยิง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๒๙

เด็กหญิงภัทรพร นุสุวรรณรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๓๐

เด็กหญิงณิดา เหมาะทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๓๑

เด็กหญิงสุรดา สุทธิรมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๓๒

เด็กหญิงแสงรวี ชุ่มเย็น
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๓๓

เด็กหญิงอัษฎาพร ชนาบุญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๓๔

เด็กหญิงพรชนก อาญาเมือง
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๓๕

เด็กชายชวลิต มุมทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๓๖

นางสาวทักษ์ณา แซ่อึง
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๓๗

เด็กหญิงผกามาศ ศรีซะอุ่ม
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๓๘

เด็กหญิงพัชราภา ศิลปะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๓๙

เด็กหญิงรัตนากร เการัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๔๐

นางสาววรรณวิษา นะรานรัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๔๑

เด็กหญิงวาสนา ประสมเพตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๔๒

เด็กหญิงศศิกานต์ แซ่จิว

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๔๓

เด็กหญิงอภิญญา วงค์จันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๔๔

เด็กหญิงอิญราอค์ ปรีการาโทก
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๔๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ นุกิจรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๔๖

เด็กหญิงนิภาวรรณ ลวดเงิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๔๗

เด็กหญิงกันรานา คร้บุฟผา
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๔๘

นายสมโภชน์ กะรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๔๙

นางสาวอรวรรณ ชัยสุวรรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๕๐

นางสาวสิริโสภา สุภาพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๕๑

นายวัยยากร สมพร
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๕๒

นางสาวธัญญาลักษณ์
ทิสารัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๕๓

นายกิตติศักดิ

์

โนนกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๕๔

นางสาววรากรณ์ เจริญผล
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๕๕

นางสาวพัชรี เสาะพบดี
๑๗/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๕๖

นางสาวพัชรา คิดรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๕๗

นางสาวกัณฐิกา จันทอง ๔/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๕๘

นายทองผาภูมิ สายเพ็ชร
๒๒/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๕๙

นางสาวเกวลิน โจมรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๖๒ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๖๖๖๐

นางสาวพิมพกานต์ ละอองดี
๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๖๑

นางสาววัชรมน บุญตา
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๖๒

นางสาวชฎารัตน์ ทานวัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๖๓

นายปยะพงษ์ วิศิษฏ์ศิลป
๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๖๔

นางสาวกนกวรรณ จิตสัตย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๖๕

นางสาวอภิรดี เสายอด
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๖๖

นางสาววิชุดา ขอเปนไทย
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๖๗

นางสาวชฎาพร การกระสัง

๓๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๖๘

นางสาวจีรนันท์ รุ่งเรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๖๙

นางสาวพรชิตา สุมหิรัญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๗๐

นางสาวภัทธิรา คงแรง
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๗๑

นางสาวสุชาดา ทวีกูล
๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๗๒

นางสาวนฤมล เหมรัมย์
๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๗๓

นางสาววรพิชชา งามแฉล้ม
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๗๔

นางสาวกัญญาณัฐ อักษร
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๗๕

นางสาวปนัดดา หรบรรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๗๖

นางสาวกัญญาวีร์ สมัครกล้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๗๗

นางสาวอภัสรา สำรวมจิต
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๗๘

นางสาวจาริยา เริกไชย
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๗๙

นางสาวจุฑาภร สุดงาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๘๐

นางสาวรัตนาภรณ์ สำรวมจิต
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๘๑

นางสาวทิพย์สุดา หาญสุด
๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๘๒

นายชลธี ครุฑสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๘๓

นายธนกร การกระสัง
๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๘๔

นายธนิศร เกิดสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๘๕

นายประสิทธิ

์

รอบยิง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๘๖

นายสุทธพงษ์ แปนสุขา
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๘๗

นางสาวธัญจิรา ผลเกิด
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๘๘

นางสาวศิริพิชญ์ การกระสัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๘๙

นางสาวฐิติมา สัตย์ถาพร
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๙๐

นางสาวเยาวลักษณ์ เจริญศิริ
๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๙๑

นางสาวอนงค์รดี พรมนัส
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๙๒

นางสาวอังศุมาลี สินสารัมย์
๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๙๓

นางสาววรรณิศา เสริมศิริ ๗/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๙๔

นางสาวจุฑามาศ ตรวจมรรคา
๑๕/๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๖๓ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๖๖๙๕

นางสาวมนัสพร สมัครกล้า
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๙๖

นายเกีรยติศักดิ

์

จันทะนุภา
๑๕/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๙๗

นายชุษะณะ อรุณรัมย์
๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๙๘

นางสาวสาธินี เจริญสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๖๙๙

นายทวีศักดิ

์

ศํกดิศิริ

์

๑/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๐๐

นายนัทธพงศ์ สัทถาพร

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๐๑

นางสาวธีราพร แพงพงษ์
๒๕/๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๐๒

นางสาวสุพรรษา พิศลืม
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๐๓

นางสาวบบุษยาภรณ์ สุขสังวรณ์
๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๐๔

นางสาวอรัญญา แก้วยก
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๐๕

นางสาวสร้อยมณี สัมโย
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๐๖

นางสาวชลดา กำรัมย์ ๕/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๐๗

นางสาวณัฎฐพิชา อุตขันธ์
๑๖/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๐๘

นางสาวปาริฉัตร กับรัมย์ ๕/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๐๙

นางสาวพรปวีณ์ โกรธรัมย์ ๖/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๑๐

นางสาวเย็นฤดี โลแพทย์
๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๑๑

นางสาวอารัญญา มีนุ่น
๓๑/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๑๒

นางสาวจิตรลดา จิระสมประเสริฐ
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๑๓

นางสาวเบญจวรรณ จินันทุยา
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๑๔

นางสาวลลิตภัทร พากเพียร
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๑๕

นางสาวสุชามาศ มงคลชาติ
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๑๖

นายสิทธิชัย วงศ์สุวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๑๗

นางสาวธิดารัตน์ เกรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๑๘

นายสรวิชญ ธรรมมิตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๑๙

นายชนาธิป หมายถูก
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๒๐

นายสหัสวรรษ ลาโยธี
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๒๑

นางสาวกรรณิการ์ แก้วฝอย
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๒๒

นางสาวภัทราพร ปรีการ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๒๓

นางสาวสุรางคนา สร้อยซา
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๒๔

นางสาวจิฬาพร โนนสว่าง
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๒๕

นางสาวนำฝน มูลสาร
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๒๖

นางสาวปทิตตา เกยรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๒๗

นางสาวภิญญาดา รัตนาทีวัฒน์

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๒๘

นางสาวทัศนีย์ พินิชรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๒๙

นางสาวเพชรดา พิมพ์รัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๖๔ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๖๗๓๐

นางสาวนำผึง

้

มรกฎ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๓๑

นางสาวเสาวณีย์ วังกะพันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๓๒

นางสาวจีรภัทร สนันนาม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๓๓

นางสาวนัทธจรรย์ ไกรษร
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๓๔

นางสาวยุวรี ราศีเฟอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๓๕

นางสาวอมราภรณ์ แก้วยก
๒๙/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๓๖

นายธีระ กำรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๓๗

นางสาวฟูนาน ศิริบุตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๓๘

นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วสมนึก
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๓๙

นางสาวพัสวี หัดไทยทระ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๔๐

นางสาวอุทุมพร บุตรสุด
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๔๑

นายภูริภัทร ต๊ะอาจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๔๒

นางสาวอมรรัตน์ ฤกษ์ชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๔๓

นายวีระ บัวสนิท
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๔๔

นางสาวจิราพร บุญสุข
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๔๕

นางสาวศุภรัตน์ ยามสงคราม
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๔๖

นางสาวเปรมากร นุศรรัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๔๗

นายเรืองศักดิ

์

เพือนรัมย์

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๔๘

นางสาวธิดาพัฒน์ โสนาพูน
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๔๙

นางสาวลดาวัลย์ กันรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๕๐

นางสาวเจนจิรา เปาวะนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๕๑

นายธนภัทร เจริญรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๕๒

นางสาวนันทรา คงยอด
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๕๓

นายวรานนท์ บุญมานนท์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๕๔

นางสาววรรณศา กะรัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๕๕

นางสาววิชุดา ชืนใจ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๕๖

นางสาวสุพิชชา จารัญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๕๗

นางสาวกรรจณา จันทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๕๘

นางสาวพิมพ์ชนก โฉมงาม
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๕๙

นางสาวอโณทัย ปญจขันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๖๐

นางสาวอินทิรา บุญสม
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๖๑

นายอภิรักษ์ มีชัยรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๖๒

นางสาวณฐิกา เพือนรัมย์

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๖๓

นางสาวเบญจมาพร เพประโคน
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๖๔

นายวิสูตร ก๊กรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๖๕ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๖๗๖๕

นางสาวอรวรรณ คำยาง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๖๖

นางสาวชืนกมล

่

พิดเพลิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๖๗

นางสาววรรณิศา สงัดรัมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๖๘

นางสาวลลิตา เกรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๖๙

นายณัชพล งามทวี
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๗๐

นางสาวสาลินี แสวงดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๗๑

นายพุทธิพงษ์ ร่วมสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๗๒

นายอภินันท์ ดวงเลิศ
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๗๓

นางสาวจรรยพร พะวงรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม โนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๗๔

เด็กชายตะวันฉาย ดวงตา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๗๕

เด็กชายนนทนันท์ โพธิเกตุ

์

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๗๖

เด็กชายพงศกร ศรีวงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๗๗

เด็กชายภัทรนนท์ คำดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๗๘

เด็กชายอชิระ ตอรบรัมย์ ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๗๙

เด็กชายอนุภัทร รินอำภา
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๘๐

เด็กชายสิรภพ ศรีขาว ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๘๑

เด็กชายอภิยุต ศรชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๘๒

เด็กชายภีรพัฒน์ สุไธสง
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๘๓

เด็กหญิงชนัญชิดา โสภาค
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๘๔

เด็กหญิงลักขณาพร เอสาตี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๘๕

เด็กหญิงวรัทยา ไชยสีหา
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๘๖

เด็กหญิงสิรินยา สังโสมา
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๘๗

เด็กหญิงอภิญญา ปราโสรักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๘๘

เด็กชายกมลวรรษ ลงนา
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๘๙

เด็กชายกิตติเมธฒ์ โต๊ะทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๙๐

เด็กชายจิระภัทร แซ่ตัง

้

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๙๑

เด็กชายธนวิชญ์ แก้วปญญา
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๙๒

เด็กชายนนทภพ สืบศรี
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๙๓

เด็กชายปาณัทพงษ์ พลเจริญ
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๙๔

เด็กชายมหรรณพ ครองแสนเมือง
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๙๕

เด็กชายรพีภัทร หนองยาง
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๙๖

เด็กหญิงกิตติมาพร สีละพันธ์
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๙๗

เด็กหญิงจิรธิดา ดวงประไพ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๙๘

เด็กหญิงสุภาพร เกตุไธสง ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๗๙๙

เด็กหญิงอริสรา เจียวรัมย์
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๖๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๐๐

เด็กชายกรกฤต ขัตติโย
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๐๑

เด็กชายเมฆรินทร์ ดวงตา
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๐๒

เด็กชายวีรยุทธ ยีรัมย์
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๐๓

เด็กชายสุทธิชากรณ์ รอบคอบ
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๐๔

เด็กชายอภินันท์ แสงจันทร์
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๐๕

เด็กชายธีรเมธ ศรีรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๐๖

เด็กหญิงกุลนิภา โยโพธิ

์

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนเพกา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๐๗

เด็กชายกันตพล พระครูรัมย์
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๐๘

เด็กชายกรวิชย์ คงรัมย์
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๐๙

เด็กชายสุกฤต เสริมดี
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๑๐

เด็กชายอินทรเทพ เสริมดี ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๑๑

เด็กชายทินกร สิทธิโท
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๑๒

เด็กหญิงจีรัชยา ก้อนบุบผา ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๑๓

เด็กหญิงปาณิสรา พาทองทวก
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๑๔

เด็กหญิงอนงค์อร พันธ์วงค์
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๑๕

เด็กหญิงภคพร คำมูล
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๑๖

นายบุญธง ควิลรัมย์ ๕/๒/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๑๗

นายวีรชาติ ประเสริฐโส ๖/๘/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๑๘

นายนเรศน์ เสตะพยัคฆ์ ๑๐/๙/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๑๙

นายประกาย หมายเย็นกลาง
๗/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๒๐

นางนวรัตน์ ประเทืองไทย
๑๔/๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๒๑

นางพวงเพชร ควิลรัมย์
๑๔/๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๒๒

นางธัญวรัตน์ สมิธ
๒๕/๖/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๒๓

นางนุชจรี นินนานนท์
๑๖/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๒๔

นางศกุนิชญ์ บุญครอบ
๑๒/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัด  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๒๕

เด็กชายคเชนทร์ วิลัยฤทธ์
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๒๖

เด็กชายธนธร ปนะกาสัง
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ดารัมย์
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๒๘

เด็กหญิงฝนทิพย์ แสนเทพ ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๒๙

เด็กหญิงรุ่งอรุณ บุญรัตน์ ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๓๐

เด็กหญิงกมลทิพย์ เจียมจิตร
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๓๑

เด็กหญิงกานติมา เทียงกระโทก

่

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๓๒

เด็กชายกิตติพร ตอนตำรัมย์ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๓๓

เด็กชายธเนศ เพ็ดมะดัน
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๓๔

เด็กชายภิติพงษ์ คำติรัมย์
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๖๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๓๕

เด็กหญิงกนกพร สืบรัมย์ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๓๖

เด็กหญิงปาณัทดา โพธิศรี

์

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๓๗

เด็กหญิงจิรัศยา จงเพียร
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๓๘

เด็กหญิงปาณัทดา จงเพียร
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๓๙

เด็กหญิงวิลาสินี พึงนำ

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๔๐

เด็กหญิงขวัญจิรา สินสมบัติ
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๔๑

เด็กหญิงสุกัญญา บุษบง ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๔๒

เด็กหญิงณัฐนิชา คำติรัมย์ ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๔๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เจริญศิลป
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๔๔

เด็กชายกรวีร์ เพ็ญกาล
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๔๕

เด็กชายทักษพงศ์ ยุงรัมย์
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๔๖

เด็กชายชลสิทธิ

์

กัสปะ
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๔๗

เด็กชายนนทพัทธ์ เรืองเทศ
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๔๘

เด็กชายทวีรัตน์ ศรีสม ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๔๙

เด็กชายนราเทพ พลเขต
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๕๐

เด็กหญิงมะลิดวรรณ บุสภา
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๕๑

เด็กหญิงรัญชนา ไพรวัลย์
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๕๒

เด็กหญิงอรกช คำติรัมย์
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๕๓

เด็กหญิงธนภรณ์ ตอนตำรัมย์
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๕๔

เด็กหญิงกุลจิลา สระสิทธิ

์

๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๕๕

เด็กหญิงพัญชราพร ติดตารัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๕๖

เด็กหญิงกัลยกร จงเพียร
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๕๗

นางทวีสิน ไกรสน
๒๙/๐๓/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๕๘

นายทองยอด กันนุลา
๒๐/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๕๙

นายรัฐพนธ์ ปลืมพันธ์

้

๐๙/๐๙/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๖๐

เด็กชายกวินภพ ปยะวงษ์
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๖๑

เด็กชายธนิศร บุพเต
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๖๒

เด็กชายนิธิศ ชุ่มเสนา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๖๓

เด็กชายพัชรพล ขจีรัมย์
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๖๔

เด็กชายประกริช ขันทวัช
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๖๕

เด็กชายภัทษกรณ์ หว่างวัด ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๖๖

เด็กหญิงอพัษรา สัญจรรัต
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๖๗

เด็กหญิงจิราพัชร ลาวงค์
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๖๘

เด็กหญิงณัฐณิชา แสงงาม ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๖๙

เด็กหญิงเทวิกา คงโสภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย วัดสุพลศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๖๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๗๐

เด็กหญิงปณิดา ปราบไธสง
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๗๑

เด็กหญิงแพรวา คล้ายคลึงมี
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๗๒

เด็กหญิงวชิรญา ชาติรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๗๓

เด็กหญิงอรณี ลืมไธสง ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๗๔

เด็กหญิงชาลิสา อุ้มบุญ
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๗๕

เด็กหญิงนาตาลี คาร์สรรค์
๒๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย วัดสุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๗๖

เด็กชายชนะพงศ์ นนท์เล่ห์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๗๗

เด็กหญิงญาสิตา คุ้มทัว

่

๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๗๘

เด็กหญิงณัฐพร ใสทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๗๙

เด็กหญิงดาราวดี อินทิสาร
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๘๐

เด็กหญิงวรวิช เติมตัวรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๘๑

เด็กหญิงนฤมล สหธนโชติกูล
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๘๒

เด็กหญิงนันท์นภัส นนทบท
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๘๓

เด็กหญิงปวีณา แก้วเพ็ชร์
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๘๔

เด็กหญิงภัททิยา บุญกล้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๘๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ พรมสา ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๘๖

เด็กหญิงวรัญชลี ตามสีรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๘๗

เด็กหญิงวัลภา คำติรัมย์
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๘๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ สืบเพ็ง ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๘๙

เด็กหญิงศิริกัญญา พลพันธุ์
๑๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๙๐

เด็กหญิงศิริวรรณ มะลิรัมย์ ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๙๑

เด็กหญิงสิรินทร คำยาง
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๙๒

เด็กหญิงอนิต้า อันชารี
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๙๓

เด็กชายดนัยณัฐ ตีชัยรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๙๔

เด็กชายธนกร อยู่ระมัด
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ อิศโร
๒๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๙๖

เด็กชายพุฒิเมธ วิลาศ
๑๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๙๗

เด็กชายวชิรากร ชำนาญรบ
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๙๘

เด็กชายวิทูร ลวดไธสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๘๙๙

เด็กชายอภิวัฒน์ สายบุญมี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๐๐

เด็กหญิงชนิกานต์ ตะยุนรัมย์
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๐๑

เด็กหญิงณัฐธิญา ตองติดรัมย์
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๐๒

เด็กหญิงตอง พลสงคราม
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๐๓

เด็กหญิงทิพาภรณ์ อุตมะ
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๐๔

เด็กหญิงนันทิยา สมุติรัมย์
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๖๙ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๐๕

เด็กหญิงนิชาภา อินทร์ม่วงไทย
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๐๖

เด็กหญิงบุณยาพร ตองติดรัมย์
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๐๗

เด็กหญิงปยพร กรจินดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๐๘

เด็กหญิงพรรณิภา อัปมะโน ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๐๙

เด็กหญิงพิมพ์จุฑา ภูสพาน ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๑๐

เด็กหญิงมนต์นภา เดือนเทียงรัมย์

่

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๑๑

เด็กหญิงมานิตา คำติรัมย์ ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๑๒

เด็กหญิงลลิตา ตามรัมย์
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๑๓

เด็กหญิงอธิพร หนองเหล็ก ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๑๔

เด็กหญิงอรณิชา พรแก้ว
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๑๕

เด็กหญิงอริศรา งามมัง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๑๖

เด็กหญิงอังคณา แสนหิน
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๑๗

เด็กชายคมชิต พลจาน
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๑๘

เด็กชายฉัตรมงคล ศรีทะวงส์ ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๑๙

เด็กชายธนัญชัย ขาวสุข ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๒๐

เด็กชายธีระศักดิ

์

เพชรจันทร์ศรี
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๒๑

เด็กชายนภัส สุขทวี ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๒๒

เด็กชายปรวัฒน์ สุลบพล
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๒๓

เด็กชายประวิทย์ รักษา
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๒๔

เด็กชายพงศ์พิพัทธ์ รัตนพงศ์
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๒๕

เด็กชายภัคพล เดิมทำรัมย์
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๒๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ สิทธิวงศ์ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๒๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สมมุติรัมย์
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๒๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา สังกำเหนิด
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๒๙

เด็กหญิงเบญจพร ปกเขมายา
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๓๐

เด็กหญิงภัทรมน ศิริบูรณ์
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๓๑

เด็กหญิงลญาค์ สาวิสัย
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๓๒

เด็กหญิงสิริวิมล ศรีสุข
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๓๓

เด็กหญิงโสรยา ชัยสูงเนิน
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๓๔

เด็กชายโคเมอิ ขาวสะอาด ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๓๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ดาวเรรัมย์ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๓๖

เด็กชายชัยรัตน์ กุลวงศ์
๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๓๗

เด็กชายธันยวัต ภูด่านงัว ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๓๘

เด็กชายเนรมิต ญาติปลืม

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๓๙

เด็กชายปาฏิหาริย์ แตงกวารัมย์
๑๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๗๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๔๐

เด็กชายสหรัฐ ใยนะพรม
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๔๑

เด็กชายสุตนันท์ สะตะ
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๔๒

เด็กชายอธิวัชร์ มาละศรี
๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๔๓

เด็กหญิงจุฬารัตน์ แก้วดอนรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๔๔

เด็กหญิงญาณิศา สังห์ขรณ์
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๔๕

เด็กหญิงณัฐธยาน์พร ผลอ้อ
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๔๖

เด็กหญิงปนัดดา สมมุติรัมย์
๒๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๔๗

เด็กหญิงพรนภา ทีรักษ์

่

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๔๘
เด็กหญิงพิมชนกนันท์

ชาปลิก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๔๙

เด็กหญิงวรรณิกา แดงชำรัมย์
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๕๐

เด็กหญิงวิชิดา พาชัย
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๕๑

เด็กหญิงนันทิตา วิลัยฤทธิ

์

๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๕๒

เด็กหญิงจรรยพร เกงขุนทด ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๕๓

เด็กชายอติชัย สมุติรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๕๔

เด็กหญิงกนกพร ศรกลาง
๒๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๕๕

เด็กหญิงกรรญากรณ์ ติดตารัมย์ ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๕๖

เด็กหญิงธัญพิมล มานะสมบัติ
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๕๗

เด็กหญิงนริศรา ตามสีรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๕๘

เด็กหญิงบุษกร อินวนา ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๕๙

เด็กหญิงปภัสร มากศรี
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๖๐

เด็กหญิงวรรณิศา บุญครอง
๑๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๖๑

เด็กชายมงคล จำเริญเนา
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๖๒

เด็กชายศราวุธ บุตรคำโชติ
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๖๓

เด็กชายอธิรุต จันทร์โด
๑๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๖๔

เด็กหญิงกรรณิกา ศรีโยธา ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๖๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุดศิริ
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๖๖

เด็กหญิงกุลธรา ชุ่มเสนา
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๖๗

เด็กหญิงปรียากร ตังไว้รัมย์

้

๑๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๖๘

เด็กหญิงพชรกร สวนสมุทร
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๖๙

เด็กหญิงพัชราภา เจริญยิง

่

๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๗๐

เด็กหญิงอริสา นาคใหม่ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๗๑

นายกฤติพงศ์ โคกสูง
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๗๒

นางสาวลลิตา เดินเทียงรัมย์

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๗๓

นายมนต์ชัย โยโพธิ

์

๓/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๗๔

นายวราวุฒิ สามีรัมย์
๒๒/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๗๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๗๕

นางสาวเบญจหวาน ขวัญหวาน ๙/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๗๖

นางสาวศุภาพิชญ์ ยิมทับทิม

้

๑๖/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๗๗

นางสาวสุมิตรา ธูปเทียน
๓๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๗๘

นางสาวกิตติยา สุมาลี ๔/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๗๙

นางสาวประภัสสร แพงวงษ์
๓๐/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๘๐

นางสาวเมธาวี มีสมพร
๒๒/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๘๑

นางสาวศิวพร แด่ริรัมย์
๒๖/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๘๒

นางสาวฐิติยาภรณ์ บุญครอง ๗/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๘๓

นางสาวธิติยา ชัยพิทักษ์ ๕/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๘๔

นางสาวสุนิสา สร้อยแสง
๑๖/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๘๕

นายภาณุพงษ์ ประนาเส
๒๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๘๖

นายรณกร ชุ่มเสนา
๒๘/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๘๗

นายอภิลักษณ์ โอฆพนม
๑๒/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๘๘

นายปกรณ์ ลิไธสง
๑๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๘๙

นายประเสริฐ หอมเนียม
๓๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๙๐

นางสาวชลดา เดิมทำรัมย์ ๓/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๙๑

นางสาวอนุสรา เจียมทอง
๑๑/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๙๒

นางสาวแสงอรุณ ดงนางรัมย์ ๖/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๙๓

เด็กหญิงเกสร นามท้าว ๒/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๙๔

นางสาวปริฉัตร ตอรบรัมย์
๑๘/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๙๕

นางสาวมินตรา มุ่งดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๙๖

นางสาวบุษกร แดงเรืองรัมย์
๒๒/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๙๗

นางสาวศุภวรรณ พรมบุตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๙๘

นางสาวกรรณิการ์ ควินรัมย์
๑๗/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๖๙๙๙

นางสาวชฎากานต์ ไชยสุวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๐๐

นางสาววรินทร์ ตุใยรัมย์
๑๔/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๐๑

นายณัฐวุฒิ ดูชัยรัมย์
๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๐๒

นายณัฐวุฒิ เดชกุลรัมย์ ๑/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๐๓

นายยุทธนา พระครูรัมย์ ๖/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๐๔

นายกลวัชร ดวงตารัมย์
๑๔/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๐๕

นายวิชชากร อินทร์ม่วงไทย
๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๐๖

นายสมคิด ตะคอนรัมย์ ๔/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๐๗

นายสุกฤต เดชกุลรัมย์
๑๕/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๐๘

นายทัตพงค์ อ่อนไธสง ๒/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๐๙

นายเขมนันท์ แสงใส
๑๓/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๗๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๑๐

นายชัยวัฒน์ กริชสะกะ
๑๖/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๑๑

นางสาวอรกัญญา สถิตย์เกียรติ

์

๓/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๑๒

นางสาวนิรากร คำติรัมย์
๒๘/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๑๓

นางสาวกวินทิพย์ วิไลฤทธิ

์

๗/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๑๔

นางสาววณิชญา สีหานาม
๑๗/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๑๕

เด็กหญิงกมลมาลย์ ดีมาก
๑๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๑๖

เด็กหญิงศศิธร เฟองขจร
๑๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๑๗

นายทัศณุ ภูศรีฤทธิ

์

๔/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๑๘

นายวราวุฒิ ขาวสะอาด
๓๐/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๑๙

นายฉัตรมงคล ตีชัยรัมย์ ๕/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๒๐

นายชนาธิป จีระวัฒนสุข
๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๒๑

นายทัตพงค์ ดินไธสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๒๒

นายปพน ตองติดรัมย์
๑๖/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๒๓

นายศุนันท์ เซรัมย์
๑๕/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๒๔

เด็กหญิงชลธิชา โคตรสีเมือง
๒๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๒๕

เด็กหญิงนิตยา ศักดิอมรกิจ

์

๒๙/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๒๖

นางสาวนัฏฐชา กิลล์
๒๙/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๒๗

นางสาวนุชวรา กลิงทะเล

้

๑๘/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๒๘

เด็กชายกฤตเมธ สระทองพลอย
๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๒๙

นายจิรวัฒน์ ปราโสรักษ์
๒๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๓๐

นายชัยพิพัฒ โลห์เจริญวานิช
๒๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๓๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ระหา
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๓๒

เด็กชายพันธิวา ปกการะโน ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๓๓

เด็กชายโรจนัสถ์ พ่ออำมาตย์
๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๓๔

นายสรเทพ ท้าวจันทร์
๒๑/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๓๕

เด็กหญิงปยธิดา ตอรบรัมย์
๑๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๓๖

เด็กหญิงพรรวษา วิริยะสร้างตน

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๓๗

นางสาวกมลชนก อินมะณี ๗/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๓๘

นางสาวกวินทรา หลาลิน
๒๔/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๓๙

นางสาวกัญญพร สัตพัน
๒๖/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๔๐

เด็กหญิงขจงจิตร แปมจำนัก
๒๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๔๑

นางสาวจินต์จุฑา ปญจภักดี
๑๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๔๒

เด็กหญิงชมพูนุท แปมจำนัก
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๔๓

นางสาวธิดารัตน์ ควินรัมย์ ๕/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๔๔

เด็กหญิงบุษยมาส เปจัน

่

๑๑/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๗๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๔๕

นางสาววริศรา กึนรัมย์

๋

๑/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๔๖

เด็กหญิงปณณิกา วิเดชรัมย์
๑๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๔๗

นายกิตตินันท์ ด่านชุมพร
๑๔/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๔๘

เด็กชายเขตสยาม ขาวสะอาด

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๔๙

เด็กชายจิรพัฒน์ แสงบุตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๕๐

เด็กชายดนัยณัฐ เดชกุลรัมย์
๑๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๕๑

นายทักษิณ ประสิทธิรัมย์
๓๑/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๕๒

นายพิชิต เดิมทำรัมย์
๑๙/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๕๓

เด็กชายภูวรินทร์ พรมจันทา
๑๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๕๔

เด็กชายรัชชานนท์ เดิมทำรัมย์ ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๕๕

นายวุฒิ จันโสภา
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๕๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ดงนางรัมย์
๑๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๕๗

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสุข ๓/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๕๘

นางสาวนันทนาพร เดือนเทียงรัมย์

่

๑๗/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๕๙

นางสาวปณัฐดา ดาทอง
๓๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๖๐

เด็กหญิงภัณฑิลา มะลิรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๖๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๖๒

นางสาวอารดา ประดับศรี
๑๘/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๖๓

เด็กชายกิจมงคล สุวรรณปุปผา
๑๙/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๖๔

นายจิรวัฒน์ เติมตัวรัมย์
๒๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๖๕

นายเจริญชัย ศิริสุข
๑๓/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๖๖

เด็กชายเจษฎา ศรีวิไล
๒๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๖๗

นายชลสิทธิ

์

สายโส
๒๒/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๖๘

เด็กชายณัฐณาภรณ์ เสาศิริ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๖๙

เด็กชายณัฐดนัย กาญจนะ
๑๘/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๗๐

นายธีรภัทร บุญสอน ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๗๑

นายวรเมธ ใจตรง
๑๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๗๒

นายวรวุฒิ จุนสำโรง ๑/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๗๓

เด็กชายเอกรินทร์ เรียไรรัมย์

่

๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๗๔

นางสาวกชพรรณ หาสูง ๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๗๕

นางสาวชนาพร กึนรัมย์
๒๘/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๗๖

เด็กหญิงถวิกา เจียมทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๗๗

เด็กหญิงธัญชนก ชะตารัมย์
๒๔/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๗๘

เด็กหญิงธารารัตน์ ประมูประทำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๗๙

เด็กหญิงนรีกานต์ ชุ่มเสนา ๓/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๗๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๘๐

เด็กชายชยุตพงศ์ ภูรับ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๘๑

เด็กชายพัชราภรณ์ ตอรบรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๘๒

เด็กชายวัชญาบดี เสโส
๒๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๘๓

เด็กหญิงวาสีนี บุญทองขาว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๘๔

เด็กชายวิทยา เจริญยิง

่

๒๑/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๘๕

เด็กหญิงสุชาดา แสงสำอาง
๑๘/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๘๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ มะระตี ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๘๗

เด็กหญิงสุพรรษา แอ้นไธสง
๒๖/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๘๘

เด็กชายนันทวัฒน์ วอไธสง
๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๘๙

เด็กหญิงนุชนารถ มณีสุวรรณ์
๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๙๐

เด็กหญิงปยะฉัตร เหล่าเขตรกิจ ๑/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๙๑

เด็กชายพลพล แสงสุวรรณ
๑๒/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๙๒

เด็กหญิงสุพัตรา บางลับ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๙๓

เด็กหญิงสุมณฑา ตะยอด ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๙๔

เด็กหญิงสุมิตรตรา ตอแก้ว
๑๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๙๕

เด็กชายอนุภัทร ศิริมา
๒๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๙๖

เด็กหญิงอริศรา เต็มรัมย์
๒๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๙๗

เด็กชายอัจฉราภรณ์ สมพงษ์พันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๙๘

เด็กชายอัษฎา ตองติดรัมย์
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๐๙๙

เด็กหญิงอุมารินทร์ ตอรบรัมย์ ๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๐๐

นางสาวจินดารัตน์ บุญครอง
๒๔/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๐๑

นางสาวชลนัชชา มณีสุวรรณ์ ๙/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๐๒

นายทศพร ทองวันดี
๒๖/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๐๓

นายธนาวุฒิ แสงบุตร ๑/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๐๔

นายนวพงษ์ นึงประโคน
๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๐๕

นางสาวนุชจรี ควินรัมย์
๑๕/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๐๖

นางสาวนุชจรี เพชรกุล
๑๐/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๐๗

นายปรัชญาพงศ์ สวงรัมย์ ๕/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๐๘

นายภารดร สิงโต ๓/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๐๙

นายภูมินทร์ แพงไทย

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๑๐

นางสาวรัตนาวลี มีลาภ
๑๙/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๑๑

นางสาวราชาวดี อำพา
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๑๒

นายวรวุฒิ พุทธิดิลก
๒๓/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๑๓

นางสาววราภา พวงแก้ว ๒/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๑๔

นางสาววรินญา สระสงค์
๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๗๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๑๕

นางสาวสกุลรัตน์ เสนาซุย

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๑๖

นางสาวโชติลดา ปกการะนัง
๒๑/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๑๗

นางสาวโสรยา โพธิบุดดี
๒๑/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๑๘

นางสาวกรกนก เพียรกิจ
๑๑/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๑๙

นายกฤษณพงษ์ พรมวงค์
๒๔/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๒๐

นายกำชัย รักเพือน

่

๑๐/๗/๒๕๔๑
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๒๑

นายกิตติภูมิ แอมไธสง ๓/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๒๒

นางสาวขนิษฐา เจริญ ๑/๖/๒๕๔๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๒๓

นางสาวจารุวรรณ ตรึกตรองรัมย์
๑๕/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๒๔

นางสาวจิรัตติกาล นัยรัมย์
๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๒๕

นายจิรายุ เดชกุลรัมย์
๒๒/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๒๖

นางสาวฐิติพร ฉวิกขุนรัมย์
๑๑/๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๒๗

นางสาวณัฐกานต์ วึกประโคน
๑๖/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๒๘

นายณัฐพงษ์ มาตราตัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๒๙

นางสาวณิชกานต์ ชุ่มเสนา ๔/๑/๒๕๔๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๓๐

นางสาวดรุณี ปกการะนา
๑๖/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๓๑

นายธนกร แสงสุวรรณ
๓๐/๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๓๒

นายธนพล บุญเขือง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๓๓

นายธนศักดิ

์

สุภาพ
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๓๔

นางสาวธมนวรรณ ขจีรัมย์
๒๓/๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๓๕

นางสาวธัญวรัตม์ อินทร์แปน
๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๓๖

นางสาวนริศรา บุญคง
๑๙/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๓๗

นางสาวนันทัชพร งอนเงียง

้

๒๙/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๓๘

นางสาวนำโชค แซ่ลิม

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๓๙

นางสาวนุจรี เจริญยิง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๔๐

นางสาวนำค้าง พรวนกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๔๑

นางสาวปวีณา สิทธิกร
๑๒/๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๔๒

นางสาวปาลิตา กิงภารย์

่

๒๐/๗/๒๕๔๑
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๔๓

นางสาวพิมพ์ศิริ รักษ์ศรี
๐๔/๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๔๔

นางสาวภัณฑิรา ปกโคทานัง
๒๑/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๔๕

นายภัทรกิตต์ เดิมทำรัมย์
๑๗/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๔๖

นางสาวภัทรสุดา ปราโสรักษ์
๑๑/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๔๗

นายรณภัทร เดิมทำรัมย์ ๓/๕/๒๕๔๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๔๘

นายระพี ผิวสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๔๙

นางสาวรัฐฐิกา หนองเหล็ก
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๗๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๕๐

นางสาวรุจิรัตน์ เกตศรี
๒๙/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๕๑

นางสาวรุ่งเพชร สงนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๕๒

นายฤทธิชัย มะลิรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๕๓

นางสาวลัทธวรรณ หารชนะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๕๔

นางสาววชิราพรรณ สุราช
๑๒/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๕๕

นางสาววชิราภรณ์ นพคุณ
๑๕/๘/๒๕๔๐

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๕๖

นางสาววรดา พิมพา ๖/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๕๗

นางสาววราพร ศรีทุ่งฮาก
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๕๘

นายวินัย ตระกูลรัมย์
๑๑/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๕๙

นางสาววิลัยพร ผิวพรรณ์
๒๘/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๖๐

นายสรศักดิ

์

จันทร์สว่าง
๒๑/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๖๑

นางสาวสุชาวดี พาชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๖๒

นางสาวสุพรรษา ตะคอนรัมย์
๒๗/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๖๓

นายสุรนนท์ แก้วมงคล ๕/๙/๒๕๔๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๖๔

นายสุรพัชร ชัยอินสูนย์
๒๕/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๖๕

นายสุรศักดิ

์

เอือการ

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๖๖

นางสาวหทัยภัทร ลักษณะอภิชาติ ๑/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๖๗

นายอนันตชัย คำเปล่ง
๒๑/๓/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๖๘

นายอนุพงศ์ เมฆพันธ์
๒๔/๕/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๖๙

นายอภิวิชญ์ ตะคอนรัมย์
๑๓/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๗๐

นางสาวอัฒชฎาพร ทองแม้น ๙/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๗๑

นายอาทิตย์ คำสมบัติ
๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๗๒

นายอาทิตย์ ตอรบรัมย์
๒๐/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๗๓

นางสาวเกวลิน มะลิรัมย์ ๗/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๗๔

นางสาวเกศรินทร์ ศรีเทียง

่

๖/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๗๕

นางสาวเจนจิรา ศรีรัตน์
๒๔/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๗๖

นางสาวแพรพลอย ตอรบรัมย์ ๑/๔/๒๕๔๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๗๗

เด็กชายกรกฎ เดิมทำรัมย์
๑๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๗๘

เด็กหญิงกรองทอง ติดตองรัมย์
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๗๙

เด็กหญิงกฤตยา ตองติดรัมย์
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๘๐

เด็กหญิงกวิสรา ลีลารมย์
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๘๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ พนมรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๘๒

เด็กชายกิตติกร กงวน
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๘๓

เด็กหญิงจตุรพร เชือมบุญมา

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๘๔

เด็กหญิงจริญญา ชุ่มเสนา ๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๗๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๘๕

เด็กชายจิตติภาคย์ แขนคันรัมย์
๒๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๘๖

เด็กชายจิระเดช สุพรรณ์ ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๘๗

เด็กชายจีรภัทร นันวิไล
๑๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๘๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ควินรัมย์ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๘๙

เด็กชายชยรพ ชุ่มทองพิทักษ์ ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๙๐

เด็กหญิงชยุดา จุมพลมา
๑๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๙๑

เด็กหญิงชลดา ตังไว้รัมย์

้

๒๘/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๙๒

เด็กหญิงชลดี คำกอง ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๙๓

เด็กหญิงณัฎยา ภูหลาบ
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๙๔

เด็กหญิงณัฐธิดา สินทอน ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๙๕

เด็กชายณัฐวัตร กุลนาม
๑๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๙๖

เด็กชายณัฐนันท์ โกร้กระโทก
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๙๗

เด็กชายทิวานนท์ สระสงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๙๘

เด็กชายธนกฤต ศรีคงเมือง
๒๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๑๙๙

เด็กชายธนดล สุทรรักษ์
๑๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ ระงับรัมย์
๒๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๐๑

เด็กชายธนัญชัย ชะแอมรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๐๒

เด็กชายธนาทรัพย์ ถาวรสันต์
๑๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๐๓

เด็กชายธารินทร์ สนโศรก
๑๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๐๔

เด็กชายธีรภัทร ตัณหารัมย์
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๐๕

เด็กชายธีรเทพ เหลาลิน
๑๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๐๖

เด็กชายนพณัฐ ตองติดรัมย์
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๐๗

เด็กหญิงนพมาศ หายโศรก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๐๘

เด็กหญิงนัทธมน รอสูงเนิน
๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๐๙

เด็กชายปณวัฒน์ ดีรบรัมย์
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๑๐

เด็กหญิงปภาวรินทร์ อ่อนปุย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๑๑

เด็กชายปญจพล บุญตาม ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๑๒

เด็กชายพีรันธร นครชัย
๑๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๑๓

เด็กหญิงภัทรมน ใหญ่เลิศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๑๔

เด็กชายภาณุพงษ์ เปรียบสม
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๑๕

เด็กหญิงราณี ราย
๑๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๑๖

เด็กหญิงวรรณภา ดาทุมมา
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๑๗

เด็กหญิงวรรณิศา น้อยบัวทิพย์
๑๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๑๘

เด็กชายวัชรพล คำติรัมย์
๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๑๙

เด็กชายวัชรินทร์ กองเงิน
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๗๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๒๐

เด็กชายวัชริศ ตามสีรัมย์
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๒๑

เด็กชายวันเฉลิม พันธ์วัง
๑๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๒๒

เด็กหญิงวิชญาพร ดวงตารัมย์
๑๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๒๓

เด็กชายวิศวชิต จิตรบุญพิทักษ์
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๒๔

เด็กชายวุฒิภัทร ใจรักดี ๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๒๕

เด็กหญิงศรัณย์พร วงค์ศรีชา ๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๒๖

เด็กหญิงศศิพิมพ์ สนสี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๒๗

เด็กหญิงศศิวิมล โชคอำนวยเจริญ ๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๒๘

เด็กชายศิวกร ประวันนา
๒๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๒๙

เด็กหญิงศุภนิช ปะนาเส
๒๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๓๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กว่างกระโทก
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๓๑

เด็กหญิงสมถวิล สาแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๓๒

เด็กชายสมศักดิ

์

อิงไธสง
๒๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๓๓

เด็กหญิงสรัญยา สระทองเปา
๒๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๓๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เดชกุลรัมย์
๒๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๓๕

เด็กชายสันติสุข เผือกพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๓๖

เด็กชายสิทธิพล โง่นแน่น
๑๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๓๗

เด็กหญิงสุนิตา ทะวงษ์เงิน ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๓๘

เด็กหญิงสโรชา คำด้วง
๒๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๓๙

เด็กชายอนันดา นพดล
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๔๐

เด็กชายพันธวัช เพชรจำรัส
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๔๑

เด็กชายอติรุจ ดาวแกมรุ้ง
๒๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๔๒

เด็กชายธนบัตร นนทบท
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๔๓

เด็กชายธนากร พันธ์สิงห์โต
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๔๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองอันชา
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๔๕

เด็กชายจงเจตน์ นนทบท
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๔๖

เด็กชายพัชรพงษ์ น้อยมณี ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๔๗

เด็กชายนคร โพธิขำ
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๔๘

เด็กชายอภิชิต ช่วยพันธุ์
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๔๙

เด็กชายอภิชาต ช่วยพันธุ์
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๕๐

เด็กชายเจษฎา วงษ์แสนโคง ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๕๑

เด็กชายสุเมธี วิเศษสัตว์ ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๕๒

เด็กชายกัณตวัฒน์ พรมนิกร
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๕๓

เด็กหญิงสุชานันท์ หอมปุย
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๕๔

เด็กหญิงธันยพร ตองติดรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๗๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๕๕

เด็กหญิงอรนิช มาแกดำ
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๕๖

เด็กหญิงกุลยา เจริญไธสง
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๕๗

เด็กหญิงทัศนีย์ ตามสีรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๕๘

เด็กหญิงปารีณา ไพทา
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๕๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ มะลีสิม ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๖๐

เด็กชายทวีป คเรรัมย์
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๖๑

เด็กชายกมลวร ชะตารัมย์
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๖๒

เด็กชายจิณณวัฒร มังมุมทอง
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๖๓

เด็กชายพานทอง ตัดตองรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๖๔

เด็กชายณัฐพงษ การปลูก ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๖๕

เด็กชายศิรากร สัตพันธ์ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๖๖

เด็กชายวรุตม์ น้อยบัวทิพย์
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๖๗

เด็กชายอุดม แสนตรา ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๖๘

เด็กหญิงเกวลิน ดาวเรรัมย์
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๖๙

เด็กหญิงสุวิภา เปรียบสม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๗๐

เด็กหญิงพรรณพร ดีรัมย์
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๗๑

เด็กหญิงเกวลิน ครุธตำคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๗๒

เด็กชายสมคิด สะตะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๗๓

เด็กชายกฤตพจน์ แซ่อึง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๗๔

เด็กชายวีรภัทร ปริวันตัง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๗๕

เด็กชายธนสิทธิ

์

ฤทธิบำรุง

์

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๗๖

เด็กชายรณพีร์ เดิมทำรัมย์
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๗๗

เด็กชายกษิดิเดช

์

ปกกาลัง
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๗๘

เด็กหญิงนฤมล พิมพ์ทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๗๙

เด็กหญิงศิรินทรา สาพิโต
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๘๐

เด็กหญิงเบญจมาศ สะตะ
๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๘๑

เด็กหญิงพรพิมล ตอนอำรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๘๒

เด็กหญิงสุภัทรา ศรีบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๘๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สระแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๘๔

เด็กหญิงสุภัสสร ยิงดี

่

๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๘๕

เด็กชายพีรพล ยินดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๘๖

นายธนากร รอดนวล
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๘๗

นายธีรภัทร์ สุดทารัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๘๘

นายปวีร์ พลพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๘๙

นายศิวะ ไชยชาญรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๘๐ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๙๐

นางสาวจารุวรรณ โพธิศรี

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๙๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

ครองแสนเมือง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๙๒

เด็กชายวัชรพันธ์ ควินรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๙๓

เด็กชายไวภพ สืบศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๙๔

เด็กชายอัครวัฒน์ เช่าวันดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๙๕

เด็กชายอรรถพล สาธุการ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๙๖

เด็กหญิงกนกรัตน์ ศิริโยธา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๙๗

เด็กหญิงชนธิดา ส่งเสริม
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๙๘

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ศรีประทุม
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๒๙๙

เด็กหญิงนนทิชา พุสาโลนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๐๐

เด็กหญิงปาณิตา บุตตะโยธิ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๐๑

เด็กหญิงปริมล ศรีสกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๐๒

เด็กหญิงพรชิตา แสงสุขเลิศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๐๓

เด็กหญิงพรพิมล ตองติดรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๐๔

เด็กหญิงภนิดา ดาพัวพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๐๕

เด็กหญิงวรรษมน คันดุไล
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๐๖

เด็กหญิงอลิสา สีสุทโธ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๐๗

เด็กหญิงอัณัศยา อารินทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๐๘

เด็กชายศิรากร แต่งตังรัมย์

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๐๙

เด็กชายธนภัทร ตองติดรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๑๐

เด็กชายภูธเนศ กอไธสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๑๑

เด็กชายลิขสิทธิ

์

นวลปลอด

๒๑/๒๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๑๒

เด็กหญิงจิตรวรรณ สุดสงวน
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๑๓

เด็กหญิงจีรกัญญา หล่าสูงเนิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๑๔

เด็กหญิงโชติกา ศรีวิศร
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๑๕

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แสงตะวัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๑๖

เด็กหญิงปาณิศา แสงชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๑๗

เด็กหญิงพรรภา จันทร์ทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๑๘

เด็กหญิงมะลิวรรณ ตอนตำรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๑๙

เด็กหญิงลินดา ปกกะติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๒๐

เด็กหญิงวนิดา สุยไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๒๑

เด็กหญิงสุณี ศรีคุณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๒๒

เด็กหญิงอมราพร นุชุเจริญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๒๓

เด็กหญิงอรัญญิการ์ เอสาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๒๔

เด็กหญิงเก็จแก้ว พิมตะยาน
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๘๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๒๕

เด็กชายฉํตรมงคล เวียงนนท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๒๖

เด็กชายจักรกริช นันทวัช
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๒๗

เด็กชายกฤษฎา กิติสกนธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๒๘

เด็กชายกิตติวินท์ ตังไว้รัมย์

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๒๙

เด็กชายจิตรทิวัส อินธิโช
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๓๐

เด็กชายชัยมงคล พลพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๓๑

เด็กชายธนกร วิชาพล
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๓๒

เด็กชายธนายุต มะโนขัติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๓๓

เด็กชายธนพล จ่างจันทา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๓๔

เด็กชายธิติวุฒิ ใจตรง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๓๕

เด็กชายณัฐภัทร กุพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๓๖

เด็กชายนัฐพล สุดโสด
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๓๗

เด็กชายปญญกร พระประถม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๓๘

เด็กชายพันธวัช จันทร์โสมโรง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๓๙

เด็กชายพีรวัส ดอกขาวรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๔๐

เด็กชายวรพล เพราะยิง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๔๑

เด็กชายวิชัย ดูเรืองรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๔๒

เด็กชายศราวุธ จิตจันทึก
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๔๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา เติมตัวรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๔๔

เด็กหญิงณัฐการต์ สะตะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ หงษ์หาร
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๔๖

เด็กหญิงมันทนา บำรุงศร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๔๗

เด็กหญิงรินรดี โยโพธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๔๘

เด็กหญิงวิชุดา สว่างเนตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๔๙

เด็กหญิงศศิมา แสงจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๕๐

เด็กหญิงสุมิตรา ชะนวนรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๕๑

เด็กหญิงอรนัฐ คันทาเงิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๕๒

เด็กหญิงอารียา เต็นรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๕๓

เด็กหญิงชญาดา เดิมทำรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๕๔

นางสาวพรรณิภา ลมงาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม วัดชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๕๕

นายบัวพันธ์ นันตา
๕/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๕๖

นางศิรินันท์ เมชบุตร
๒๖/๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๕๗

นางชญาน์นันท์ ศิริวัฒนพิบูล ๕/๗/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๕๘

นางสาววิไลพร แก้วโกย
๑๗/๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๕๙

เด็กหญิงกันธิชา ก่อแก้ว
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

วัดทรงศิรินาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๘๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๖๐

เด็กหญิงลักษิกา ไชยสุริยงค์ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๖๑

เด็กหญิงปยดา แรดไรรัมย์
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๖๒

เด็กหญิงปาริษา สุภาพ
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๖๓

เด็กหญิงทอไหมไทย คำเนียม ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๖๔

เด็กชายปุญญพัฒน์ คนึงหาญ
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๖๕

นายโชคอนันต์ เทพบัณฑิตย์
๑๑/๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๖๖

นางสมัย ลิมอุบัติตระกูล

้

๒๓/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๖๗

นางสุพรรณี สวนไธสง ๗/๒/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๖๘

นางสาวลักษณาวดี รันโนมัย

๑๘/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๖๙

เด็กชายถาวิน แซ่โค้ว
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๗๐

เด็กชายธนวิชญ์ วิเศษสวัสดิ

์

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๗๑

เด็กชายนนทกร ยางงาม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๗๒

เด็กชายบุรินทร์ ขจีรัมย์
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๗๓

เด็กชายสุทธินนท์ วงค์จันทร์
๒๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๗๔

เด็กชายเพ็ญกวิน ก้อนทอง ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๗๕

เด็กหญิงธนัชญา ศรีโยธา
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ยดา สุนทรา
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๗๗

เด็กหญิงสุชานันท์ ผจวบบุญ ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๗๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ธุรานุตร
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๗๙

เด็กชายธีธวัช ลาดนอก
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๘๐

เด็กชายวิษณุ ยอดบัวคำ
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๘๑

เด็กหญิงปรีณีลดา รักษาพล
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๘๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

กรวดนอก
๑๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๘๓

เด็กชายบอล มละปดที
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์ดี
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๘๕

เด็กชายอนุรักษ์ บุญครอง
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๘๖

เด็กชายธีรวัตน์ พลทามูล
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๘๗

เด็กชายภัคพล ขาวสะอาด
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๘๘

เด็กชายอัครพล ดาพัวพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๘๙

เด็กชายตะวัน สินชัย
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๙๐

เด็กชายปยพัฒน์ บุระ ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๙๑

เด็กหญิงกฤษณา แดงสูงเนิน ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๙๒

เด็กหญิงลัดดา อาญาเมือง ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๙๓

เด็กหญิงธิวาวัลย์ ดาพัวพันธ์ ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๙๔

เด็กหญิงกันตา หงษ์หาร
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๘๓ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๙๕

เด็กหญิงเมทะกา กะแจะจันทร์
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๙๖

เด็กหญิงฐิติพร เปรียบสม ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๙๗

เด็กหญิงภัทราพา พรมบุตร
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๙๘

เด็กหญิงวินรดา จันทร์ศรีละมัย
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๓๙๙

เด็กหญิงกนกพร เจียมทอง ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๐๐

เด็กหญิงจรรยาพร จวงจันทร์
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๐๑

เด็กหญิงเจียระนัย ชุ่มเสนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๐๒

เด็กหญิงพิมชนก จิตไทย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๐๓

เด็กหญิงมนต์นภา ควินรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๐๔

เด็กหญิงกันธิชา ชุ่มเสนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๐๕

เด็กหญิงอารยา เจียมทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๐๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ เรือนไทย
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๐๗

เด็กหญิงภัทราพร พรมบุตร
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ วัดทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๐๘

เด็กชายธีรภัทร รูทำรัมย์
๒๗/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๐๙

เด็กชายชนายุต น่ารัก ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๑๐

เด็กชายพีรณัฐ ศรีสังข์
๑๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๑๑

เด็กชายพัณณคร ร่มเย็นรัมย์
๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๑๒

เด็กชายจักรธร ทองใส
๑๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๑๓

เด็กชายสุรวัต ฤทธิเดชรัมย์

์

๑๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๑๔

เด็กชายวรากรณ์ ทองสถิตย์
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๑๕

เด็กชายธนวัตน์ จวงไธสง
๑๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๑๖

เด็กหญิงจิรัสยา สะเทินรัมย์
๒๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๑๗

เด็กหญิงวรรณิษา ทองมี
๒๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๑๘

เด็กหญิงศุภิสรา รวมธรรม ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๑๙

เด็กหญิงรัชนี เริมรักรัมย์

่

๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๒๐

เด็กหญิงสุพัตรา พันนาเหนือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๒๑

เด็กหญิงนิชาภัทร แก้วระหัน
๓๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๒๒

เด็กหญิงอรอมล สิงห์ศร ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๒๓

นางจันทร์ฉาย ณรงค์ศักดิ

์

๑๓/๓/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๒๔

นางสาววิไลลักษณ์ ไลไธสง
๑๐/๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๒๕

นางสาวปาริชาติ สมเพ็ชร ๓/๖/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๒๖

นางสุรภี คำตา ๖/๕/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๒๗

นางกัลยาณี สุดประโคน
๑๕/๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๒๘

เด็กชายธนากร ลาวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๒๙

เด็กชายจิรภัทร สายบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๘๔ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๓๐

เด็กชายธีระพัฒน์ กลินหอมอ่อน

่

๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๓๑

เด็กชายนวกร ศิริสวัสดิ

์

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๓๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา วรรณสวัสดิ

์

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๓๓

เด็กหญิงชุติภา บุญครอง
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๓๔

เด็กหญิงภทรมน สมสุข
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๓๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ สีแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๓๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

สมรูป
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๓๗

เด็กชายเชาวัฒน์ พรมบุตร
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๓๘

เด็กชายณัฐกานต์ ชินหัวดง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๓๙

เด็กชายณัฐภัทร มังตา
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๔๐

เด็กชายนัทธพงษ์ โคษาสด
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๔๑

เด็กชายปฏิภาณ สิงห์จันทร์
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๔๒

เด็กชายวิฑูรย์ สิงห์จันทร์
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๔๓

เด็กหญิงณัฐนิชา ปสสาวะโพธิ

์

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๔๔

เด็กหญิงธิดาพร ศรีหาใต้

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๔๕

เด็กหญิงมินท์ธิตา ศากยะโกเศศ ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๔๖

เด็กหญิงวรัตธิยา ร่มเย็นรัมย์
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๔๗

เด็กชายณัฐเดช แก้วโกย
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๔๘

เด็กชายอัศวิน มูลทอง
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๔๙

เด็กหญิงสุธาธินี พันตาเอก ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๕๐

เด็กชายปย์มนัส ทองก้อน
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๕๑

เด็กชายวีรภัทร ญาติปลืม

้

๒๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๕๒

เด็กชายศิริวัฒน์ จำนงค์สุข
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๕๓

เด็กชายอนุวรรตน์ รัตนพงษ์
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๕๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาโยง
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๕๕

เด็กหญิงจิณน์นิภา ชุ่มเสนา
๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๕๖

เด็กหญิงมาริสา ชุ่มเสนา
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๕๗

เด็กหญิงอภิสรา คงเจริญ
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๕๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บรรณสาร
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจด วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๕๙

เด็กชายนันทพัด สุขสมภร
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๖๐

เด็กชายปฐมพร ปราบนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๖๑

เด็กชายศรายุทธ์ ปุญเบาะ
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๖๒

เด็กชายสรนันท์ เติมรัมย์
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๖๓

เด็กชายเสกข์สิทธิ

์

แดงเรืองรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๖๔

เด็กชายอานนท์ แดงเรืองรัมย์
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๘๕ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๖๕

เด็กชายอภินันท์ ตองติดรัมย์
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๖๖

เด็กชายอรรถพล แตงกวารัมย์
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๖๗

เด็กชายปยพงษ์ มิงสูงเนิน

่

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๖๘

เด็กหญิงกุลยา เหล็กกล้า
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๖๙

เด็กหญิงจรรยามล กอไธสง ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๗๐

เด็กหญิงเนตรนภัส นานยประโคน
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๗๑

เด็กหญิงปาริดฉัตร สำราญรมณ์
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๗๒

เด็กหญิงพิมพกานต์ ทองทะวิง
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๗๓

เด็กหญิงเมธาวี วงค์สุวรรณ
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๗๔

เด็กหญิงสุธัญญา ตุใยรัมย์ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๗๕

เด็กหญิงสุทธิษา สิทธิทักษ์
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๗๖

เด็กหญิงอนิสา พุธเจริญ
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๗๗

นางอนงค์รักษ์ โฮมราช ๘/๘/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๗๘

นางสรวีย์ พวงเดชานนท์
๒๒/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๗๙

นางกิตินันท์ โสธร
๑๔/๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๘๐

นางรัมณีย์ ลิมอุบัติตระกูล

้

๒๕/๖/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๘๑

นายธนากานต์ ประเสริฐ
๑๑/๙/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๘๒

นายมนตรี ประเสริฐ ๒๘/๕/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๘๓

นายสังเวียน ตรีวงศ์
๒๓/๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๘๔

นายกิติพงษ์ สุตะนันท์
๒๓/๕/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๘๕

นายเกรียงไกร ลอดสุโข ๕/๕/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๘๖

นายสุนันท์ ประนัดศรี
๑๑/๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๘๗

นางสาวสมฤดี มิสา
๖/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๘๘

นางสาวสุภาณี มาฤทธิ

์

๒๙/๑/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านดงย่อ วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๘๙

เด็กชายธีพัฒธ์ วิลัยฤทธิ

์

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๙๐

เด็กชายปญญาวัต แมลงทับ
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๙๑

เด็กชายยศวรรธ อนุลีจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๙๒

เด็กชายภูวดล ทรงรัมย์
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๙๓

เด็กชายนันทพงศ์ ตองติดรัมย์ ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๙๔

เด็กหญิงทิพวรรณ อินทะสร้อย ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๙๕

เด็กหญิงนิภาพร สาแก้ว ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๙๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ชีระวรรณ
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๙๗

เด็กหญิงสายธาร ช่อรัมย์
๒๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๙๘

เด็กชายจริวัตร พงษ์สุระ
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๔๙๙

เด็กหญิงเขมิกา ควินรัมย์
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมมงคลชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๘๖ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๗๕๐๐

เด็กหญิงปวีณ์ลดา ฉลาดดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๐๑

เด็กหญิงพรพรรณ แวทไธสง
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๐๒

เด็กหญิงวิภาดา ปนทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๐๓

เด็กหญิงศิฎาภา ตองติดรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๐๔

เด็กหญิงสุกฤตา ชัยชาญรัมย์ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๐๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สายสุด
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดอุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๐๖

นายสิทธิกร มณีเนตร
๒๘/๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๐๗

นายกิตติ ตะคอนรัมย์ ๙/๓/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๐๘

นางรัษฎากร ทิพย์จ้อย
๕/๒๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๐๙

นางสาวรัชนี หิตะยะโส
๑๒/๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๑๐

นายอนุศักดิ

์

มาละศรี
๑๕/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๑๑

เด็กชายศุภมิตร ดวงดาว
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๑๒

เด็กชายสมคิด คะรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๑๓

เด็กหญิงจุฑามาศ เอนกศักดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๑๔

เด็กหญิงปนัดดา มาละศรี
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๑๕

เด็กชายวิรัตน์ บุตรคำโชติ
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๑๖

เด็กชายสรสิทธิ

์

ดอมไธสง ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๑๗

เด็กชายธเนศวร สิงสนัน

่

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๑๘

เด็กหญิงฐานิดา ดอมไธสง
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๑๙

เด็กหญิงรัชนี วงษ์เลิศ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๒๐

เด็กหญิงสุวิตรา ปนะการัง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๒๑

เด็กชายกีรติ กิงภารย์

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๒๒

นายไพโรจน์ ทิพย์จ้อย
๑๓/๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๒๓

นายเสถียร ปาปะไพ
๑๖/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๒๔

นางสาวพรพนา เทศสวัสดิวงศ์

์

๑๒/๖/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๒๕

นางมาจุฬ มาลา
๓๑/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๒๖

นางรำเพย จินตนสถิตย์
๒๐/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๒๗

นายพิสิฐ บุญมี
๕/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๒๘

นางรจนา บุญมี
๓/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๒๙

นายปญญา เรียมไธสง
๒๕/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๓๐

นางอิสรา วิชิตพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๓๑

นายสมศักดิ

์

พิมพ์จันทร์
๖/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๓๒

นางสาวธนิดา กวางรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๓๓

นางสาวจุฑาทิพย์ สดใส
๒/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๓๔

นายธรรมวัฒร์ จินมะเริง
๑๑/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๘๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๓๕

เด็กชายกฤษกร ภูผาทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๓๖

เด็กชายนวพล สังสีแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๓๗

เด็กชายภัทรพล คำหมืน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๓๘

เด็กชายรณกร เพียกุนา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๓๙

เด็กชายวิรชัย ปญญาสุทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๔๐

เด็กชายวีระพงษ์ ใบพิมาย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๔๑

เด็กชายศราวิน มุลศรีสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๔๒

เด็กชายศุภกร คงมะรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๔๓

เด็กชายสมพงศ์ ยศสูงเนิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๔๔

เด็กหญิงอนันดา ประทุมมาตย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๔๕

เด็กหญิงเกษแก้ว สมานมิตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๔๖

เด็กหญิงชนานันท์ คิมหันต์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๔๗

เด็กหญิงดารารัตน์ กิจอรุณกูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๔๘

เด็กหญิงนาตยา บัวพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๔๙

เด็กหญิงพรนัชชา ก่อแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๕๐
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

เลือนลอย

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๕๑

เด็กหญิงวรนุช แหวนหล่อ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๕๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ เลพล
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๕๓

เด็กหญิงสุนิสา ปะนามเตา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๕๔

เด็กหญิงอนัญพร ตระกุลรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรสำราญ วัดพรสำราญ  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๕๕

นายประเสริฐ สุภะกรรม
๑๖/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๕๖

นายสมบูรณ์ ปาโสรักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๕๗

นางสาวรัตติกร เจริญศิริ
๐๓/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๕๘

นางเกษราวดี โพธิขำ
๑๖/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๕๙

นายชัยยะ ทิงแสน

้

๐๗/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๖๐

นางโชตินภา ปกการะนัง
๒๘/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๖๑

นางสาวอภิชญา สีสุรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๖๒

นางสาวกรวิภา แสงบุตร
๒๒/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๖๓

เด็กชายอัศฎาวุธ สารพิมพา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๖๔

เด็กชายกิตติ สังเพ็ชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๖๕

เด็กชายพิทวัช เสมียนรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๖๖

เด็กชายภรัณยู โกรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๖๗

เด็กชายภาคิณ คามไธสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๖๘

เด็กชายสิทธิชัย ฝอยทอง
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๖๙

เด็กชายอัมรินทร์ กางนอก
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๘๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๗๐

เด็กหญิงกรกนก นันอุมาลี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๗๑

เด็กหญิงเกวลิน บุญหาร
๙/๕๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๗๒

เด็กหญิงชลิสา สมอาจ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๗๓

เด็กหญิงมนัญญา สังข์บูรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๗๔

เด็กชายพลพล เคณสุโพธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๗๕

เด็กชายศรีสวัสดิ

์

ปกกัดตัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๗๖

เด็กชายสิทธิพร ปะลิตะวา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๗๗

เด็กหญิงปนัดดา สีมันตะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๗๘

เด็กหญิงพรพรรณ จันพลแสน

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๗๙

เด็กหญิงภัทรินธร์ สาวัตถี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๘๐

เด็กหญิงสุพิชตา แก้วธานี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๘๑

เด็กหญิงสุพรรษา สาคร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๘๒

เด็กชายธันยา บรรติดตา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๘๓

เด็กชายธนธร ชวนดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๘๔

เด็กชายเจษฏา รัมย์รับ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๘๕

เด็กชายภานุพงษ์ เกษศิริ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๘๖

เด็กหญิงจิตลดา อินทชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๘๗

เด็กหญิงกนกพร ห่อไธสง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๘๘

เด็กหญิงปรางทิพย์ ปกกัดตัง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๘๙

เด็กหญิงนิชาภา บรรติดตา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๙๐

เด็กชายก้องภพ พรมแดน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๙๑

เด็กชายคมชาญ ศรีระพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๙๒

เด็กชายวัชรพล ตะละรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๙๓

เด็กชายอนุชิต ประทุมสันต์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๙๔

เด็กหญิงจิราภา ปกกาสาตัง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๙๕

เด็กหญิงณิศวรา ตอรบรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๙๖

เด็กหญิงนฤมล สีบาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๙๗
เด็กหญิงภัทรวีร์กานต์

นาดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๙๘

เด็กหญิงโยษิตา พุทไธสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๕๙๙

เด็กหญิงรุจิลดา ทองนอก
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๐๐

เด็กหญิงวาสนา ทองกาล
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๐๑

เด็กหญิงสุพัตรา ภูถวิล
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๐๒

เด็กหญิงชลดา สีนวลสลุง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๐๓

เด็กหญิงพิชญ์ชพัด จันที
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๐๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ โมลา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๘๙ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๐๕

เด็กหญิงเบญจมาศ เดชารัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๐๖

เด็กหญิงพลอยใจ จันทพา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๐๗

เด็กหญิงธัญชนก ดีเลิศรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๐๘

เด็กหญิงกนกกานต์ เดิมทำรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๐๙

เด็กหญิงวรนันท์ โพธิบัติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๑๐

เด็กหญิงภาสินี สุภาวหา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๑๑

เด็กชายกิตตินัย แซ่อึง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๑๒

เด็กชายไชยวัฒน์ หล่ายจาด
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๑๓

เด็กชายนนทกร ปกิระฆัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๑๔

เด็กชายศิริวัฒน์ บุญบรรลุ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๑๕

เด็กหญิงกัญญาวดี อาจวิชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๑๖

เด็กหญิงกัลณัฐ ดินราบรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๑๗

เด็กหญิงจิตสุภา เย็นใจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๑๘

เด็กหญิงกาญจนา นาพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา คุณราช
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๒๐

เด็กหญิงณัฐณิชา อินทร์จันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๒๑

เด็กหญิงปาณัทดา กองกาล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๒๒

เด็กหญิงปาลิตา เพชรรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๒๓

เด็กหญิงสุพิชญา พรมมากุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๒๔

เด็กหญิงอชิรญา นามขันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวาง วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๒๕

เด็กชายพงค์ภรณ์ ประวรรณถา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๒๖

เด็กชายวายุพล ปจจัยยะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๒๗

เด็กชายสิริทัศน์ สุขแสวง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๒๘

เด็กชายศุภฤทธิ

์

พิณไธสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๒๙

เด็กชายอนุชิต บุตรลักษณ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๓๐

เด็กหญิงกังศดาร พิราสาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๓๑

เด็กหญิงกัญญาภัค ใจตรง
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๓๒

เด็กหญิงกันยาพัฒน์ เวียงสิมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๓๓

เด็กหญิงชลธิชา เอียมอิม

่ ่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๓๔

เด็กหญิงนีรนุช นามวิชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๓๕

เด็กหญิงพัชรี มัจจุราช
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๓๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงบู่
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๓๗

เด็กหญิงมยุรินทร์ สันกลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๓๘

เด็กหญิงลักษิกา ทีรัก

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๓๙

เด็กหญิงอภิญญา ดีราชรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๙๐ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๗๖๔๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กิจหนุรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๔๑

เด็กชายชินกร หลินโนนแดง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๔๒

เด็กชายณัฐนนท์ บุรินรัมย์
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๔๓

เด็กชายณัฐพล แพงคำฮัก
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๔๔

เด็กชายธีระยุทธ บุญปลูก
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๔๕

เด็กชายบวรวัชร ปะนามเตา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๔๖

เด็กชายปณณธร แดดลมรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๔๗

เด็กชายปาณชัย อัปปชชิง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๔๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ภิญโญยิง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๔๙

เด็กชายยุทธนา สาระคุณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๕๐

เด็กชายวรวัช แลบัว
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๕๑

เด็กชายศรายุทธ สิงห์รอ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๕๒

เด็กชายศิรานนท์ พิราสาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๕๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

กล้าหาญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๕๔

เด็กชายอันวา ทบอาจ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๕๕

เด็กชายอาณัชชัย คำนอก
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๕๖

เด็กหญิงกมลฉัตร เหนือบุตรดา
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ กุลพัฒน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๕๘

เด็กหญิงจิราพรรณ ฝากไธสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๕๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สุภาวหา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๖๐

เด็กหญิงพิมพร แสงวาโท
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๖๑

เด็กหญิงภาวิณี ยางศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๖๒

เด็กหญิงยุธิดา เรืองบุญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๖๓

เด็กหญิงรติรส นามท้าว
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๖๔

เด็กหญิงสุฐิดา คงมะรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๖๕

เด็กชายชนาธิป ชาไธสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๖๖

เด็กหญิงศุภานันท์ จันดากุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๖๗

เด็กชายธิติวุฒิ พิมพ์นนท์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๖๘

เด็กชายนพจิรา สุทธิประภา
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๖๙

เด็กชายนัทธพงศ์ คลังดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๗๐

เด็กชายอนุวัฒน์ ชนวนรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๗๑

เด็กหญิงกัณฐิกา พรมดีมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๗๒

เด็กหญิงดาหวัน สมพิทักษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๗๓

เด็กหญิงพรพิมล คาสมบัติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๗๔

เด็กหญิงรชนีกร ศรศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๙๑ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๗๕

เด็กหญิงสุจินณา ทับไธสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๗๖

เด็กหญิงสุจิรา ลิออนรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๗๗

เด็กหญิงอรจิรา นันทวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๗๙

เด็กชายกิตตินันท์ คุณราช
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๘๐

เด็กชายปฏิภาณ โนแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๘๑

เด็กชายพีรพงศ์ สมุติรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๘๒

เด็กหญิงณัฐพร ปกกัดตัง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๘๓

เด็กหญิงพิมพิมล ผมน้อย
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๘๔

เด็กหญิงวรรณณิภา ศรีหาญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๘๕

เด็กชายธีรภัทร ปะนาตัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๘๖

เด็กชายปญญพัฒน์ ธรรมวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๘๗

เด็กชายพงศกร ศรีระพัน
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๘๘

เด็กชายพิตตินัน ศรีระพัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๘๙

เด็กชายภูธเนศ อินหาดกรวด
๒๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๙๐

เด็กชายรวิพันธ์ สมุติรัมย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๙๑

เด็กหญิงกัณฐิกา เจริญศิลป
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๙๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ พลหนองหลวง
๓๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๙๓

เด็กหญิงณัฐธิดา หอมดวง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๙๔

เด็กหญิงฒามารา ซาไธสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๙๕

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ปตตานิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๙๖

เด็กหญิงปนัดดา คุ้มเล่ายุง
๑๖/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๙๗

นายณัฐพงษ์ วิเศษพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๙๘

นายธนภัทร ปาสารัก
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๖๙๙

นายธีรภัทธ์ มาอาสา
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๐๐

นายวิทยา พรมแดน
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๐๑

นายธนากร ประทุมมี
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๐๒

นายพุฒินันท์ นามศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๐๓

นายวุฒิชัย เดชกุลรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๐๔

นายชัชวาล บุญมาก
๒๕/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๐๕

นางสาวอาภัสรา ไปนัน

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๐๖

นางสาวพิลาพร วันนู
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๐๗

นางสาวอภิชญา ศรสุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๐๘

นางสาวอารียา วิลาศ
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๐๙

นายสิงขร สนองรักษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๙๒ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๑๐

นายเดช ชัยหงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๑๑

นายทนงศักดิ

์

แสงศักดิศรี

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๑๒

นายปนัดพงษ์ ประวรรณถา
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๑๓

นายวัศพล สีบาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๑๔

นางสาวจันทร์นภา สมานมิตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๑๕

นางสาวรัตนภรณ์ แมลงทับ

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๑๖

นางสาววรรณภา จินมะเริง
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๑๗

นางสาวอุนาลิน จันทพา
๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๑๘

นางสาวพนิดา อ่อนหนองหว้า
๑๗/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๑๙

เด็กชายธนพัฒน์ ปกการะเน
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๒๐

นางจันทร์เพ็ญ บัวบาน
๑๕/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๒๑

นายภณวินิตย์ ห้อยไธสง
๕/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๒๒

นางศรีวิไล ปกกะสัง
๑๐/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๒๓

นางนภา สุยะ
๑๖/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๒๔

นายก้องศักดา ยศราวาส
๒๔/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๒๕

นายสุวิท ล้วนกล้า ๖/๐๑/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๒๖

เด็กชายจิราวัฒน์ ปะวะศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๒๗

เด็กชายธนศักดิ

์

ปะนามโก
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๒๘

เด็กหญิงวิภาพร เกิงรัมย์
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๒๙

เด็กหญิงศุภสุตา สวัสดิศรี
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๓๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ กาดำ
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๓๑

เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ดงปญจ่า
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๓๒

เด็กหญิงนิตยา เบญจศิล ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๓๓

เด็กหญิงปาริฉัตร อภัยสีลา
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๓๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ปะปุนไร่
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๓๕

เด็กชายปฏิพัฒน์ ปะวะภูโต
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๓๖

เด็กหญิงเกสร เชอรัมย์
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๓๗

เด็กชายปฐวีกาณต์ ชูยัง ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๓๘

เด็กชายปรีชา สีดาเขียว
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๓๙

เด็กชายปารเมศ ปกกาสาตัง
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๔๐

เด็กชายเผด็จชัย พวงจำปา
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๔๑

เด็กชายไพชญา จะกุลชร
๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๔๒

เด็กชายภราดร ปกกาสาร
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๔๓

เด็กชายอลงกรณ์ กาละมัง
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๔๔

เด็กหญิงกนกพร ดีรัมย์
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๔๕

เด็กหญิงบุหงัน วิชัย
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๔๖

เด็กหญิงสุพัดตา มีกุศล
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๔๗

เด็กหญิงสวิตตรา ปกกุลนันท์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๔๘

เด็กหญิงฐิตาพร ยะบุญมี
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๔๙

เด็กหญิงราเมศ นครศรี ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๕๐

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ยืนยง ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๕๑

เด็กชายบดินชัย ทาบุญมา
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๕๒

เด็กชายปรเมศวร์ ปนรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๕๓

เด็กชายภูวดล ปกกาถัง
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๕๔

เด็กชายสิงห์ขร คำมะณี
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๕๕

เด็กชายสุทธิวัจน์ ศรีบุญ
๒๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๕๖

เด็กชายอนิวัตติ

์

มีวรรณ
๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๕๗

เด็กชายเทิดศักดิ

์

สีธุลี
๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๕๘

นางสาวปภาวดี โสภาค
๒๙/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๕๙

เด็กชายวรวิทย์ ปกกุลนันท์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๖๐

เด็กชายเอกอนันต์ ปานทอง
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๖๑

เด็กชายทักษ์ดนัย เทียมเพชร
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๖๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

เซียมศิริ ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๖๓

เด็กชายธนกร จันทรา ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๖๔

เด็กชายอนันต์ยศ พัวคุณมี

่

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์

วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๖๕

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

จันพลแสน

้

๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๖๖

เด็กหญิงชลธิชา คำสุวรรณ์
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๖๗

เด็กหญิงอลิชา จันโทน้อย
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๖๘

เด็กหญิงพิชญาภา พานวงศ์
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๖๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พัวคุณมี

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๗๐

เด็กชายฉัตรแก้ว อุทัยรัมย์
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๗๑

เด็กชายจีรวัฒน์ ริมไธสง
๒๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๗๒

เด็กชายศตวรรษ จินดาโชติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๗๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ ดอกไธสง ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๗๔

เด็กหญิงธนภรณ์ มันคง

่

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์

วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๗๕

เด็กชายยุทธพล ศรีวังราช

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๗๖

เด็กชายยงยุทธ ละอองเอก ๓/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๗๗

เด็กชายวีระพงษ์ ค้ากระบือ
๑๗/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๗๘

เด็กชายสิทธิชัย แตงเจริญ
๒๖/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๗๙

เด็กชายพรชัย เข็มทอง
๑๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม
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บร ๔๔๕๙/๒๗๗๘๐

เด็กชายพธนพล ทองเพ็ญ ๓/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๘๑

นายภาคภูมิ แก้วกูล ๕/๐๘/๒๕๐๖ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๘๒

นายมังกร คำสุวรรณ
๑๙/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๘๓

นางศุศราภรณ์ คิดเห็น
๑๐/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๘๔

นางวไลลักษณ์ ชาติประเสริฐ
๑/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๘๕

นางสกลพัชร พัชรบุญที
๒๕/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๘๖

นางพิมพ์พัณณิตา พันธ์วิริยะกุล
๑๒/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๘๗

นางอัญชณา เดิมทำรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๘๘

นายจิรัฏฐ์ ศรีมหาพรม
๕/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๘๙

นางกมลรัตน์ สาวิสัย
๑๙/๕/๒๕๑๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๙๐

นางสาวมะลิวัลย์ โคตรนุกูล ๕/๒/๒๕๓๐ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๙๑

นายนักขัต สีนิลแท้
๑๐/๒/๒๕๓๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๙๒

นางสาวศิริมา ทองประทุม
๒๖/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๙๓

นางสาวลักษมี คำสุวรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม

 

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๙๔

เด็กชายพงษ์เพชร ยอดรองเมือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๙๕

เด็กชายวรวิช รุ่งโรจน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๙๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

ขะรัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๙๗

เด็กชายชัชพิสิฐ บัวเพขร
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๙๘

เด็กชายเขตโสภณ ไพสวรรณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๗๙๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ปกเคทัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๐๐

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีภูวงศ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๐๑

เด็กหญิงกุลนรัตน์ แม้นรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๐๒

เด็กหญิงประดา ปะสีละเตสัง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๐๓

เด็กหญิงศศิธร รัวไธสง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๐๔

เด็กหญิงนฤมล ทองภูวงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๐๕

เด็กหญิงกุลยา แปมจำนัก

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๐๖

เด็กชายโชติวัฒน์ ปะสังคะเต
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๐๗

เด็กชายณัฐพล เข่งหล้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๐๘

เด็กชายธนทัต ทบพวก
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๐๙

เด็กชายธนากร อรัญเวศ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๑๐

เด็กชายนิศรุต ดวงโสภา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๑๑

เด็กชายปยวัฒน์ รักษา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๑๒

เด็กชายรณกร ทบพวก
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๑๓

เด็กชายอัครพล อุบลเผือน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๑๔

เด็กชายอัมรินทร์ ภูเวียง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๙๕ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๑๕

เด็กชายอำพล บุญตรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๑๖

86จรรยาพร เกิดช่อ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๑๗

เด็กหญิงจิดาภา ไวไธสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๑๘

เด็กหญิงชลดา จันทะเสน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๑๙

เด็กหญิงชุลีพร ขาวฉลาด
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๒๐

เด็กหญิงนราภรณ์ นามวิชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๒๑

เด็กหญิงพิชญาภา พวงกุดัน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๒๒

เด็กหญิงวรรณฤดี มณีจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๒๓

เด็กหญิงวิภาดา เยรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๒๔

เด็กชายสมเกียรติ สุทธะโส

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๒๕

เด็กชายศักดิชัย

์

ถูกจิตต์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๒๖

เด็กชายภานุพงค์ ศรีภูวงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๒๗

เด็กชายกลวัชร โพธิงาม

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๒๘

เด็กชายจิตรทวัส แสงศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๒๙

เด็กชายธีรโชติ ประทุมอาจ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๓๐

เด็กชายปณณกร แสงสี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ พลอยกันหา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๓๒

เด็กชายวีรภาพ ทิพย์สมบัติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๓๓

เด็กหญิงเกสรา ถินทับไทย

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๓๔

เด็กหญิงคุนัญญา คุณยัง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๓๕

เด็กหญิงอภิญญา พาเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๓๖

เด็กหญิงผกามาศ สุทธโส
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๓๗

เด็กหญิงสิริยากร บุญตรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๓๘

เด็กหญิงณัฐกมล แซ่จัน
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๓๙

เด็กหญิงอรนุช โสภาชัย
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๔๐

เด็กชายนัทธพงศ์ ดูเรืองรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๔๑

เด็กชายสมิทธิพจน์ ชะวูรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๔๒

เด็กชายภัทรพล ทองบ่อ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๔๓

เด็กชายชุติพนธ์ สวยรูป
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๔๔

เด็กชายฐาปกรณ์ แสนพิมพ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๔๕

เด็กหญิงทิพรดา ใจกล้า
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๔๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ นุกูลกิจ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๔๗

เด็กหญิงกันตยา เดชกุลรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๔๘

เด็กหญิงอภิฌานันท์ คุยสว่าง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๔๙

เด็กหญิงพิมพ์พิกา แดนราชรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๙๖ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๕๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ ยืนยงชาติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๕๑

เด็กหญิงสุธิดา กลินศรีสุข

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๕๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร แจ่มใส

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๕๓

เด็กหญิงประภาศิริ คำประเสริฐ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๕๔

เด็กหญิงธมลวรรณ เดชกุลรัมย์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๕๕

เด็กชายอภิวิชญ์ เดชกุลรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๕๖

เด็กชายธิติพงศ์ เยรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๕๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ ดาวเรืองรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๕๘

เด็กชายกิตติธัช สังสัญชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๕๙

เด็กชายชญานนท์ คงรีรัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๖๐

เด็กหญิงปณิดา ชัยสุวรรณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๖๑

เด็กหญิงประกายดาว ชัยจันทึก
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๖๒

เด็กชายอนุวัตน์ สวยรูป
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๖๓

เด็กชายวรเมธ โสรกนิต
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๖๔

เด็กชายศุภชัย นุกูลกิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๖๕

เด็กหญิงกานติมา โชติพูล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๖๖

เด็กหญิงศุภาวรรณ สิลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๖๗

เด็กหญิงกัญญาพัชร สิลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๖๘

เด็กหญิงชนาภา วงษ์สนิท
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๖๙

เด็กหญิงจีรณา คงรีรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๗๐

เด็กหญิงพนัสนันท์ ดูเรืองรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๗๑

เด็กชายธนกร สมณีดวง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๗๒

เด็กชายณัฐดนัย บุญเทียรอาด

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๗๓

เด็กชายทินภัทร ทองนำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๗๔

เด็กชายวรัชญ์ ดาวเรืองรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๗๕

เด็กชายณัฐดนัย เดชกุลรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๗๖

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ดาวเรืองรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๗๗

เด็กหญิงโสภิชา ศาลายุทธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๗๘

เด็กหญิงกาญจนา ดาวเรืองรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๗๙

เด็กชายยุทธนา เดชกุลรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๘๐

เด็กชายศราวุฒิ ผึงผาย

่

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๘๑

เด็กชายสุวิทย์ หมันศรี

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๘๒

เด็กชายโยทัย เดชารัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๘๓

เด็กหญิงดลนภา ดูเรืองรัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๘๔

เด็กชายศุภวัฒน์ ดูเรืองรัมย์
๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๙๗ / ๘๔๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๘๕

นายสมศักดิ

์

บุญมี
๐๒/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๘๖

นางสาวพรหมนคร ขวัญศิวิไลย์
๒๙/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๘๗

นางพรชนก จันทร์วิเศษ
๑๒/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๘๘

นางจงจิตร วันศร
๐๗/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๘๙

นางนิตยา เสกชัย
๒๔/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๙๐

นายอุเทน สร้อยสูงเนิน

๒๗/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๙๑

นางจุฬาพร คำพิมูล
๑๑/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๙๒

นายณรงค์ชัย บำรุงธรรม
๑๘/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๙๓

นายดุสิต แก้วกล่อมโชติ
๑๐/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๙๔

นายสุนทร จงเพียร
๐๗/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๙๕

นางสาวศิริพร โสภณ
๐๔/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๙๖

นายสอน ละเอียด
๑๖/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๙๗

นายทองพูน บุษบงค์
๐๕/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๙๘

นางสาวฬุทัยญา คงรีรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๘๙๙

เด็กชายสุขสำราญ ดาวเรืองรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๐๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

แสงรัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๐๑

เด็กชายยุทธนากร จันทร์ชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๐๒

เด็กหญิงเขมิกา วาระรัมย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๐๓

เด็กหญิงวงแหวน คำใจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๐๔

เด็กหญิงธนพรรษา ท้วมประเสริฐ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๐๕

นายธาดาพงศ์ แดงงาม
๐๖/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๐๖

นางสำรวย มูลปอม
๒๙/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๐๗

นายอินทรา ปะวะศรี
๐๖/๐๘/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๐๘

นายสามารถ หาจันทร
๐๒/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๐๙

นางฐิติกาญจน์ เพชรเนตร
๐๒/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๑๐

นายธีระนันท์ อิสโร
๐๕/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๑๑

นางรัชนี วาระรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๑๒

เด็กชายจรัญ ภาระการ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๑๓

เด็กชายดนุสรณ์ สวนบ่อแร่
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๑๔

เด็กชายภานุวัฒน์ พรมสนาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๑๕

เด็กชายอนุชิต เฉลิมญาติ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๑๖
เด็กหญิงชนัญชิดา รัมย์

สุวรรณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๑๗

เด็กหญิงเพชรลดา มากมณี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๑๘

เด็กชายธีรพงษ์ วงศามาลย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๑๙

เด็กชายวายุ เดชารัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๙๘ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๒๐

เด็กชายอนุชา จันดากุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๒๑

เด็กหญิงปาริฉัตร พิมพ์นนท์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๒๒

เด็กหญิงพรพิมล พิมพ์นนท์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๒๓

เด็กหญิงวนัชพร ไวไธสง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๒๔

เด็กหญิงอรอินทุ์ ศรีภูวงศ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๒๕

เด็กหญิงอินทิรา อินทา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๒๖

เด็กหญิงฟาใส เดินริบรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๒๗

เด็กชายเจษฎา สีทา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๒๘

เด็กชายธนนนท์ ศรีแสน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๒๙

เด็กชายภูริทัต บุปผาวาส
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๓๐

เด็กหญิงกานต์มณี ดาวเรืองรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๓๑

เด็กหญิงนวิยา ภูกัน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๓๒

เด็กหญิงณิชารัตน์ เอียมโอด

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๓๓

เด็กหญิงสใบแก้ว ปดตาระเต
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๓๔

เด็กชายภานุวัฒน์ จอมปงทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๓๕

เด็กชายพศวีร์ ชาติบุรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๓๖

เด็กชายทินวุฒิ จงเจริญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๓๗

เด็กชายนราวิชญ์ นีสกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๓๘

เด็กชายปานชัย เทียงเล

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๓๙

เด็กชายพงษ์กร เทียงเล

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๔๐

เด็กชายวัชรพล คลองผักแว่น
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๔๑

เด็กชายศรัณย์ สมมุติรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๔๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สะเทิงรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เทียบแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๔๔

เด็กชายวิศรุต หงษ์หาชาติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๔๕

เด็กชายศุภกิจ พวงสีเคน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๔๖

เด็กหญิงกนกพร แสนมี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๔๗

เด็กหญิงจิราภา มีชำนาญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๔๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ฝกหาญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๔๙

เด็กหญิงสุนทรี มีประพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๕๐

เด็กหญิงสุทธิดา จำปามูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๕๑

เด็กหญิงอรจิรา จะพีรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๕๒

เด็กหญิงวิปศยา พรานปา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๕๓

เด็กชายรณพีร์ แซ่ตัง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๕๔

เด็กชายวีรวัฒน์ เยืองจันทึก

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๙๙ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๕๕

เด็กชายอนุชา มัจจุราช
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๕๖

เด็กหญิงจิรัชญา สีหล้าน้อย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๕๗

เด็กหญิงภัทราวดี มีประโคน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๕๘

เด็กหญิงสุภัสรา พาทีทิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๕๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญเกิด
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๖๐

เด็กชายพีรวัฒน์ แสนโคตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๖๑

เด็กชายกฤตมุข โสรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๖๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ ตองติดรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๖๓

เด็กชายวรวุฒิ จันทร์พวง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๖๔

เด็กหญิงภัศพร คลองผักแว่น
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๖๕

เด็กหญิงนุชนาฎ สุเรรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๖๖

เด็กหญิงภัททิยา ชินรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๖๗

เด็กหญิงอุไรรัตน์ เทียบแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๖๘

เด็กหญิงปาริชาติ สลุบพล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๖๙

เด็กหญิงสิริกร ชัยอินสูนย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๗๐

เด็กหญิงหงส์หยก เทียบแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๗๑

เด็กหญิงพิชญาภา สมานทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๗๒

เด็กหญิงแพรทอง จันทวีวงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๗๓

เด็กหญิงจันทกานต์ ไมหาญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๗๔

เด็กหญิงเขมนิจ โพธิกลาง

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๗๕

เด็กหญิงศรุตยา จอดนอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๗๖

เด็กชายสุธรรม ศรีสุทโธ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๗๗

เด็กหญิงสฐิตา ยอดโพธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๗๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ชาติบุรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๗๙

เด็กชายธันวา งัดโคกกรวด

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๘๐

เด็กชายอภิวุฒิ เผือกทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๘๑

เด็กหญิงปวีณา มณีจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๘๒

เด็กหญิงลลิตา สะเทิงรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๘๓

เด็กหญิงจารวี แหวนเพชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๘๔

เด็กหญิงจิราพัชร หนองหาร
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๘๕

เด็กหญิงขวัญรัตน์ ทองแม้น
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๘๖

เด็กชายรัชพล โยชัยหาญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๘๗

เด็กหญิงอัมภา รูปพรม
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๘๘

เด็กชายจักรกฤษ พิลึกดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๘๙

นายสมเกียรติ ศรีสุข
๐๘/๐๕/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๐๐ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๙๐

นายกนกพล เนียมเกตุ
๒๓/๐๕/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๙๑

นายสมนึก เทียบแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๙๒

นางอิศราลักษณ์ สวงรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๙๓

นางธันยพัฒน์ พรหมสาขันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๙๔

นางสาวสาวภรณัท ชัยมัง
๒๙/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๙๕

นางวันเพ็ญ บุดทะสี
๒๘/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๙๖

นางสาวมัตติกา สุขประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๙๗

นายปยะบุตร สีหาบุญทอง
๒๒/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๙๘

นางสาวเมธิญา จิมพละ
๒๓/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๗๙๙๙

นายไพฑูย์ กลมกูล
๒๑/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๐๐

นายพยับ ไชยสง
๒๔/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๐๑

นางสุพิน ศรีษะคำ
๑๘/๐๘/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ นาหลวง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๐๒

เด็กชายกันติทัต ทะรารัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๐๓

เด็กชายธนธร บุพเต
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๐๔

เด็กชายธันวา แสงสำอาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๐๕

เด็กชายนันทิพัฒน์ โสมแสน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๐๖

เด็กชายพรโชคไชย วิพัดเมือง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๐๗

เด็กชายพุฒิเมธ อินมะณี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๐๘

เด็กชายอนุรักษ์ ศรีสุวรรณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๐๙

เด็กชายอรรถพร เนียนไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๑๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา สมบัติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๑๑

เด็กหญิงชญาดา เฉลิมจาน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๑๒

เด็กหญิงตรีดาว สีทา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๑๓

เด็กหญิงนันทิชา ทามาศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๑๔

เด็กหญิงนิชลดา สานสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๑๕

เด็กหญิงวันเพ็ญ รุ่งโรจน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๑๖

เด็กหญิงวิภาวดี รัตธรรม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๑๗

เด็กหญิงศุภิสรา พุทธานุ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๑๘

เด็กหญิงสิรามล บุญชม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๑๙

เด็กหญิงสุมิตตรา บับภาวันดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๒๐

เด็กหญิงดลฤดี คำจอน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๒๑

เด็กหญิงอภิสรา อินทร์ตา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๒๒

เด็กหญิงอริสา แก้วเลือน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๒๓

เด็กหญิงอารียา ทองอ้ม
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๒๔

เด็กชายชัชชัย เรืองอนันท์สกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๐๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๒๕

เด็กชายภูภิภัทร ประเสริฐแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๒๖

เด็กหญิงจริยา ยางคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๒๗

เด็กหญิงสัณห์สินี สีหาเวช
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๒๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ เจริญมนต์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๒๙

เด็กชายวุฒิรณพัสดุ์ ทองสม
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๓๐

เด็กชายภานุวัฒน์ วรวงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๓๑

เด็กชายอธิลักษณ์ ชมภูกุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๓๒

เด็กชายภูมินทร์ ปาโสรักษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๓๓

นายปราโมทย์ เจริญเกียรติ
๐๖/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๓๔

เด็กชายตะวัน สิงแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สระกุญชร  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๓๕

เด็กหญิงจิรัศยา กุลธินี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สระกุญชร  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๓๖

เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ สุดแสน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สระกุญชร  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๓๗

เด็กหญิงเขมจิรา สารสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สระกุญชร  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๓๘

นายสุดใจ ผาสุขสม
๑๐/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สระกุญชร  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๓๙

นางดวงใจ พานิคม
๐๒/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สระกุญชร  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๔๐

นางเสาวคนธ์ สิทธิรัชนีวรรณ
๐๕/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สระกุญชร  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๔๑

นางศุภรัตน์ แสงโนนแดง
๒๘/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สระกุญชร  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๔๒

เด็กชายกิตติภพ จันดากุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๔๓

เด็กชายณัฐกานต์ แพงทรัพย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๔๔

เด็กชายโสภณ พันชมภู

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๔๕

เด็กชายอนุวรรตน์ เจียมรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๔๖

เด็กหญิงกฤตยา ตรีชัยรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๔๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดาวรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๔๘

เด็กหญิงปภาวี คูณขุนทด

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๔๙

เด็กหญิงปยดา ก้อนรัมย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๕๐

เด็กหญิงพรนภา เดยังรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๕๑

เด็กหญิงอทิตยา รองประโคน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๕๒

เด็กหญิงสิริวรรณ ยอดสูงเนิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๕๓

นางปาณิสรา เสนาพันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๕๔

นายสิทธิ

์

บุ้งทอง
๐๔/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๕๕

นายวันชัย ปนสกุล
๑๖/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๕๖

นางจารุวรรณ ยศราวาส
๓๐/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๕๗

นางจุฑาพร บวรชาติ
๐๒/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๕๘

นางสาวจิราพร สมพงษ์พันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๕๙

นายอุทัย โขงรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๐๒ / ๘๔๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๖๐

นายวรพล ทองชา
๒/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๖๑

นายสุรัตน์ จิมพละ
๑๕/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๖๒

นายสมชาย เพ็งกาล
๒๑/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๖๓

นางนฤมล ทองชา
๒๒/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๖๔

นายสุขสันต์ ขำคมเขตต์
๒๒/๐๔/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๖๕

นายอำไพร ศรีพล
๑๖/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๖๖

นางไพลิน กันรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๖๗

นางนุด เสาร์ประโคน
๑๒/๐๕/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๖๘

เด็กชายเพทาย บุญทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๖๙

เด็กชายไชยวัฒน์ เค่าใฮ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๗๐

เด็กชายศุภโชค ลาภเจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๗๑

เด็กชายกวิน ไหลหาโคตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๗๒

เด็กชายสิทธิกร อินทร์เอียม

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๗๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จารคุณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๗๔

เด็กหญิงศรันยา นาศพัฒน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๗๕

เด็กหญิงวิลาสินี ใหญ่สมพงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๗๖

เด็กหญิงจิดาภา ทองจันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๗๗

เด็กชายวงศกร บุตตานันท์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๗๘

เด็กชายธนพล ศรีประดู่
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๗๙

เด็กชายปณณกร ศรีรอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๘๐

เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ เรืองรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๘๑

เด็กหญิงกาญจนา ปกการโน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๘๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาทุมมี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๘๓

เด็กหญิงชนิกานต์ นาศพัฒน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๘๔

เด็กหญิงนฤมล ชัยกิจ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๘๕

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จุปะมะโท
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๘๖

เด็กชายรณกร กรีรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๘๗

เด็กชายอนิรุทธ์ ปตตังทานัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๘๘

เด็กชายภาคิน ปกการะโน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๘๙

เด็กชายวายุ นาศพัฒน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๙๐

เด็กหญิงพิชชาพร เนตรศักดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๙๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ ชะโปรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๙๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เรืองลือชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๙๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ สิงหรัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๙๔

นายแหลมทอง ขุนแก้ว ๔/๑๐/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านปะคำดง วัดตูมน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๐๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๙๕

นางเสาวภา โขงรัมย์ ๒/๓/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านปะคำดง วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๙๖

นางนพรัตน์ แก้วเกิด ๑/๓/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านปะคำดง วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๙๗

นางอารียา อริยอัครพงษ์
๑๖/๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านปะคำดง วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๙๘

นางหนูแวว ขุนแก้ว
๑๔/๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านปะคำดง วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๐๙๙

เด็กชายพงศกร สุบุญมี
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำดง วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๐๐

เด็กชายนนทกร มะลิซ่อน
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะคำดง วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๐๑

เด็กชายวรากร มันสลาย ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะคำดง วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๐๒

เด็กหญิงพิมพกานต์ ใจดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะคำดง วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๐๓

เด็กหญิงวรรณพร ทองเมือง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะคำดง วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๐๔

เด็กหญิงจิรภิญญา ดาราช ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๐๕

เด็กชายพงศธร จันทะวงศา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๐๖

เด็กชายกิตติพันธ์ ไหลหาโคตร ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๐๗

เด็กหญิงภาพิมล นุยืนรัมย์
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๐๘

เด็กชายนิติกร วิลามาศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๐๙

เด็กหญิงปาณัทดา วรรณยุค
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๑๐

เด็กหญิงเยาวภา มิรัตนไพร ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๑๑

เด็กหญิงรวิชา จันทร์โส

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๑๒

เด็กหญิงวิรชา จันทร์โส

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๑๓

เด็กหญิงสวรส ตรวจมรคา
๙/๒๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๑๔

เด็กหญิงสุนิศา ประนำมะสัง
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๑๕

เด็กชายเขมทัศ ช่อรัมย์
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ ศาลาแดง
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๑๗

เด็กชายอภินันท์ งดงาม
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๑๘

เด็กชายเอกสิทธิ เรืองศรี
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๑๙

เด็กหญิงนฤมล พลคำมาก ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๒๐

เด็กหญิงเกวลิน กุมชาติ
๑๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๒๑

เด็กหญิงสุธิตา แผลติตะ ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๒๒

เด็กชายเทิดศักดิ

์

พยุหะ
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดตูมน้อย  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๒๓

เด็กชายกิตตินันท์ นาคแท้ ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๒๔

เด็กชายชุติพนธ์ มณีศรี
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๒๕

เด็กชายธนภัทร พิมพ์เสนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ กุมชาติ
๒๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๒๗

เด็กชายปารย์รพี ซุยกระเดือง

่

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๒๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยอดเยียม

่

๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๒๙

เด็กหญิงเกสรา กุลรัตน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๐๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๓๐

เด็กหญิงจินตภา ล้อดงบัง ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๓๑

เด็กหญิงชลธิชา จันทมาตย์
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๓๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญโท
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๓๓

เด็กหญิงภาสินี ประจวบสุข ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๓๔

เด็กหญิงพรวดี ติดตองรัมย์ ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๓๕

เด็กหญิงรดาพร สืบราศรี ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๓๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา สีมา
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๓๗

เด็กหญิงสุทธิดา ราชนาจักร ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๓๘

เด็กหญิงสุทธิดา คุ้มไพฑูรย์
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๓๙

เด็กหญิงสุภาวิดา สารหงษา ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๔๐

เด็กหญิงสุภาวิดา วิเศษวงษา ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๔๑

เด็กหญิงอริสา จุลสม ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๔๒

เด็กหญิงธีรภัทร เพ็ชรกล้า
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๔๓

นางสาวนันท์ภัส ปาปะกาย ๓/๙/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๔๔

นางสาวทัศนีย์ เกมะหายุง
๑๕/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ บุตรพันธ์ ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดบ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๔๖

เด็กชายธนากร สะสม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดบ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๔๗

เด็กชายนันฑาวุฒิ ปกการะถา ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดบ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๔๘

เด็กชายพงศกร พยุหะ
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดบ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๔๙

เด็กชายยงยชญ์ ปกเคธาติ
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดบ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๕๐

เด็กชายวัชรพล เลียมทา

่

๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดบ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๕๑

เด็กชายศิวกร ชาญจระเข้
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดบ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๕๒

เด็กชายภัครพล ชมพุต
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดบ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๕๓

เด็กหญิงเกตน์นิภา ศรีบุญ ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดบ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๕๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา โพธิรัตน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดบ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๕๕

เด็กหญิงทิพย์ธิดา แดงเรืองรัมย์ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดบ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๕๖

เด็กหญิงปณธิดา สงวนรัตน์ ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดบ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๕๗

เด็กหญิงศุภวรรณ แสนแก้ว
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดบ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๕๘

เด็กหญิงภาวิณี สุดใจ
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดบ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๕๙

เด็กหญิงศุจิตา ลาดศิลา
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดบ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๖๐

นายโพธิญาณ ก้านจักร ๑๐/๘/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๖๑

นายถนอม เยรัมย์ ๗/๓/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๖๒

นางสำราญ มะรังศรี
๑๕/๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๖๓

นางวนิดา วิรุฬพัฒน์
๑๐/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๖๔

นางพุทธชาด ฉำเมืองปกษ์
๑๖/๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๐๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๖๕

นางรุ่งทิวา กองพันธ์
๒๑/๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๖๖

นางสุพิชชา ปกเคทาติ ๑/๘/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๖๗

นางสุวิมล เครือศรี ๑/๓/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๖๘

นายบัณฑิตย กาวไธสง
๒๒/๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๖๙

นายจีรทิปต์ สีอวน

๒๙/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๗๐

นายสุพุฒ ชาติรัมย์
๑๕/๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๗๑

นายหนูรัก บุญงอก ๖/๕/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๗๒

เด็กชายพีรพัฒน์ เพียวสวาท
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๗๓

เด็กชายภาคิน ปกเหนือ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๗๔

เด็กชายภานุวิชญ์ ทองมาก
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๗๕

เด็กชายศิวกร พลพิทักษ์
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๗๖

เด็กชายชิติพัทย์ เดชพรมรัมย์ ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๗๗

เด็กหญิงกณิกา วันทาเขียว
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๗๘

เด็กหญิงเขมิกา เดชพรมรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๗๙

เด็กหญิงจริยวดี นุสิทธิรัมย์

์

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๘๐

เด็กหญิงจิราพัชร นุสิทธิรัมย์

์

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๘๑

เด็กหญิงณิชารีย์ คำภาทู
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๘๒

เด็กหญิงนิสา ปรีชานนท์
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๘๓

เด็กหญิงนภาพร มนเฑียรทอง
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๘๔

เด็กหญิงภัทรกร เกาะนำใส
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๘๕

เด็กหญิงรยาพร ปกกะสาตัง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๘๖

เด็กชายอาทิตย์ วันจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๘๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันทะพันธ์ ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๘๘

เด็กหญิงณัฐวดี คงรัมย์
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม วัดสว่างบูรพาราม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๘๙

เด็กชายทรงพล ศรีพิมล ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดสวายสอ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๙๐

เด็กชายจาตุรันต์ อะดิดรัมย์
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดสวายสอ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๙๑

เด็กชายภาคภูมิ จันพลแสน

้

๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดสวายสอ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๙๒

เด็กชายภูริพรรธ์ เจริญสุข ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดสวายสอ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๙๓

เด็กชายสตางค์ ลาน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดสวายสอ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๙๔

เด็กหญิงณัฐชยา ไชยา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดสวายสอ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๙๕

เด็กหญิงวาริษา แตงแคน
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดสวายสอ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๙๖

เด็กชายวิศิษฐ์ ทองกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดสวายสอ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๙๗

เด็กชายสิริวิชย์ ลาดมี ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดสวายสอ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๙๘

เด็กชายอาทิตย์ จันลา
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดสวายสอ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๑๙๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทร์ทุ่ง
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดสวายสอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๐๖ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๐๐

เด็กหญิงกมลชนก ขานมา
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดสวายสอ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๐๑

เด็กหญิงสุธิมา เพียพยัคฆ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดสวายสอ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๐๒

เด็กหญิงวนิชยา แสงสว่าง ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดสวายสอ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๐๓

เด็กชายกฤษณะ ศรฤทธิ

์

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดสวายสอ  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๐๔

เด็กชายยุทธภูมิ ดงรีรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๐๕

เด็กชายวิรัตน์ แสงจันทร์ ๓/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๐๖

เด็กชายธีรชัย แก้วหอม
๓๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๐๗

เด็กหญิงรจสุคนธ์ คำสาวิรักษ์ ๖/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๐๘

เด็กหญิงวันดี เจียมจิตร์ ๗/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๐๙

เด็กหญิงสุภาพร เบาสูงเนิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๑๐

เด็กหญิงอังคณา ลายกอง ๓/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๑๑

เด็กหญิงพิมพ์วดี จันทะมี ๖/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๑๒

เด็กหญิงปทมา ประสงค์ผล
๒๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๑๓

เด็กหญิงปภัสราภรณ์ เพียรงาม
๑๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๑๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ตันทา
๑๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๑๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

เจียมจิตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๑๖

เด็กชายไข่ ฮง ซู

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๑๗

เด็กชายชาญวิทย์ สุขสุแดน
๑๗/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๑๘

เด็กชายณัฐกฤต ทองเรือง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๑๙

เด็กชายทยุติกร ช่างกรึง
๓๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๒๐

เด็กชายทิราภพ เปไธสง
๒๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๒๑

เด็กชายปยดนัย โครงกลาง
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๒๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ใหญ่รัมย์
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลึกรุ่งโรจน์ ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๒๔

เด็กชายวีระพัฒน์ ดัดตนรัมย์
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๒๕

เด็กชายธีรยุทธ บัวบุญมา
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๒๖

เด็กชายวัฒนาทรัพย์ ดาวเรรัมย์
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๒๗

เด็กชายวรเชษฐ์ เจียมจิตร์
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๒๘

เด็กชายณัฐพงศ์ บัวบุญมา
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๒๙

เด็กชายพงศกร นอนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๓๐

เด็กชายอรรถพร ยวนยิง

่

๒๘/๑๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๓๑

เด็กหญิงสิรินทรา ทองเรือง
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๓๒

เด็กหญิงกิตติกา เจียมจิตร์
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๓๓

เด็กชายธีรจักร์ มาลี ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๓๔

เด็กชายชโยดม เพียรงาม
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๐๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๓๕

เด็กชายณัฐพล นอนา
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๓๖

เด็กชายธนาธิป พรมสุรินทร์ ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๓๗

เด็กชายปณวัตร บุญคุ้ม ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๓๘

เด็กชายวุฒิชัย วุฒิเสลา
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๓๙

เด็กชายภูตะวัน ชวนกระโทก
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๔๐

เด็กชายอาทิตย์ ใจชืนบานดียิง

่ ่

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๔๑

เด็กหญิงจีรนันท์ คงนำ
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๔๒

เด็กหญิงปญญาทิพย์ อิทธิสัชฌะกุล ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๔๓

เด็กหญิงพันธิตา ลมดา
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๔๔

เด็กหญิงสุดา ดาวเรรัมย์
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๔๕

เด็กชายธวัฒชัย สมตน
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๔๖

นายสมร ทองเรือง ๑๘/๒/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๔๗

นางอำพร ทองเรือง
๑๘/๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๔๘

นางปุปผา วาจาจิตร ๑๐/๘/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๔๙

นางรัชดาวรณ ผลเจริญ ๖/๖/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๕๐

นางอุษณี รัตนโภคภัณฑ์
๑๐/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๕๑

นายยงยุทธ กัณหา
๑๘/๘/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๕๒

นางณิรัชยา ภักดีเนติพันธุ์
๑๘/๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๕๓

นางสุทธภา โพธิศรี
๔/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๕๔

นางภัทราพา อาจโสม
๕/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๕๕

นางอัจฉราวรรณ แสนจันทร์
๑๘/๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๕๖

นางสาวรวิวรรณ ดำขำ ๓/๘/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๕๗

นางสาวพิชญามนซุ์ ทองเรือง
๒๕/๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดสามัคคี  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๕๘

เด็กหญิงนลินนิภา มีพิษ
๒๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๕๙

เด็กหญิงสุธาวินี สร้อยโชติ
๓๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๖๐

เด็กหญิงธิดาพร ศิริรัมย์
๓๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๖๑

เด็กหญิงอัญมณี หลักงาม
๓๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๖๒

เด็กหญิงภัทรวรรณ มาลัย
๑๖/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๖๓

เด็กหญิงสุพัตรา สะสม
๑๐/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๖๔

เด็กชายวุฒินันท์ แคนดา
๑๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๖๕

เด็กชายอภิชาต สุขปรดา
๒๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๖๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ ดัดตนรัมย์
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๖๗

เด็กหญิงชลธิชา สร้อยสด ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๖๘

เด็กหญิงสุรภา พริงเพราะ

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๖๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ อันแสน
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๐๘ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๘๒๗๐

เด็กชายอนุชา นาศรี
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๗๑

เด็กหญิงอทิตยา สีหาบุตรโต ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๗๒

เด็กชายกิติ ชัยลินฟา

้

๓๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๗๓

เด็กหญิงนิชานาถ ดัดตนรัมย์
๒๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๗๔

เด็กหญิงรุ่งนภา มีธรรม
๑๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๗๕

เด็กหญิงศิรประภา โสดก
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๗๖

เด็กหญิงกันธิชา กืนสันเทียะ ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๗๗

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ทูลมาลา
๒๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๗๘

เด็กหญิงอาทิตยา ดงรีรัมย์
๒๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๗๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ราชนาจักร ๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๘๐

เด็กหญิงชนิฏาพร เลิศยะโส
๒๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๘๑

เด็กหญิงเบญญาภา ประนามะกา
๒๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๘๒

เด็กหญิงพัทราวดี เจริญสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๘๓

เด็กหญิงวราพร งับประโคน ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๘๔

เด็กหญิงสุวิมล ต๊ะมูล
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๘๕

เด็กชายอัมฤทธิ

์

วงค์ใหญ่
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๘๖

เด็กหญิงรัตนากร พรมะชุม
๒๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๘๗

เด็กหญิงพริตา แม้นรัมย์
๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๘๘

เด็กหญิงจิรภา กางรัมย์
๒๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๘๙

เด็กชายภาคิม หารเลิศ
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๙๐

เด็กชายกมลภพ กิจนา ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๙๑

เด็กชายอัครพนธ์ เดือนแร่รัมย์ ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๙๒

เด็กชายดุลธร จันทะวงษา
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๙๓

เด็กชายพงษกร ต้นกลาย
๑๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๙๔

เด็กหญิงวิวาณี ปกการะโต
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๙๕

เด็กชายศักดา พันธราช ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๙๖

เด็กหญิงวาสนา ภูมิกอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๙๗

เด็กหญิงสุมิตรา เครือนาค
๒๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๙๘

เด็กหญิงกานติมา วงค์สม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๒๙๙

เด็กชายไกรวิชญ์ วงค์สุรินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๐๐

เด็กหญิงพิราภรณ์ คงนำ ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๐๑

เด็กชายปณณวิชญ์ โปรทา ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๐๒

เด็กชายสิรภพ ดัดตนรัมย์
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๐๓

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เยรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๐๔

เด็กหญิงภัทราพร ทองย่อ
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๐๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๐๕

เด็กหญิงจิราภา ดาวรีรัมย์
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๐๖

เด็กหญิงณัฐนิช ดูรอบรัมย์
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๐๗

เด็กชายไพบูลย์ เจือนรัมย์
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๐๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ แก้วกูล
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พิศเพ็ง
๒๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๑๐

เด็กหญิงกุลกาญจน์ เนาวะบุตร
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๑๑

เด็กชายลัทธพล พันธราช ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิรัตน์
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๑๓

เด็กชายตะวัน ไวสุวรรณโณ
๒๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๑๔

เด็กชายสายชล คูรัมย์
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๑๕

เด็กชายณัฐพล บุญด้วง
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๑๖

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สิงห์รา
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๑๗

เด็กหญิงภาสินี วงค์ศรี ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๑๘

เด็กหญิงฑิตยา ศรีไพร
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๑๙

เด็กชายชยานนท์ ดีชัยรัมย์
๒๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๒๐
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

เกมะหายุง
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๒๑

เด็กชายธีระเดช ถึงจอหอ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๒๒

เด็กชายสุภกิณห์ ปกกามานัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๒๓

เด็กชายนนทกานต์ ธิทา
๒๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๒๔

เด็กชายจิติศักดิ

์

เยรัมย์
๑๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๒๕

เด็กชายณัฐภูมิ ปุมสีดา
๒๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๒๖

เด็กชายชาญนวัฒน์ ประทุมอาจ
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๒๗

เด็กชายพงค์พัทธ์ อุดมทรัพย์ ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๒๘

เด็กหญิงอรัชพร ก้อนทอง
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๒๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีบุญ
๒๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๓๐

เด็กหญิงนบพิมล ลาฝอย
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๓๑

เด็กหญิงนริศรา ดีชัยรัมย์ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๓๒

เด็กหญิงปริญดา ดาวรีรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๓๓

เด็กหญิงชนัณธิดา ถืออยู่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๓๔

นายชลันธร ลาภเจริญ
๑๙/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๓๕

นายธนดุล ชัยกิจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๓๖

นายนรภัทร มะโน
๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๓๗

นายนรวิชญ์ มะโน
๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๓๘

นายปริตถกร เปล่งปลัง

่

๒๓/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๓๙

นายกฤษฏา วงค์ไทย
๒๘/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๑๐ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๔๐

นายภาณุวัฒน์ ดาราช
๑๗/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๔๑

นายณัฐพล เฮียงบุญ ๓/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๔๒

นายธีระพงศ์ ฤทธิคง
๓๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๔๓

นายสหรัฐ สงฆ์พิมพ์
๑๙/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๔๔

นายเอกนรินทร์ เอียมกลาง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๔๕

เด็กชายณัฐพล ภูทอง
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๔๖

เด็กหญิงมินตรา สหุนิล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๔๗

เด็กหญิงณัฐนิชา ไชยศิลป ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๔๘

เด็กชายกวินทัต กัณหา ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๔๙

เด็กหญิงอริสา สุ่มมาตร์ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๕๐

เด็กหญิงวิศรุตา โจไธสง
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๕๑

เด็กชายดนุพัฒน์ แสงวงศ์
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๕๒

เด็กชายปกรณ์ ปกกุลนันท์
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๕๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชำนาญกิจ ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๕๔

เด็กหญิงแพรวา ปะโสทะกัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๕๕

เด็กชายธีรภัทร มอสุวรรณ์
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๕๖

เด็กหญิงปวีณา จันโสภา
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๕๗

นางสาวกุลธิดา ฉลี
๒๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๕๘

นางสาวพลอยไพริน ล้อดงบัง
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๕๙

นางสาวธิดารัตน์ สามโคกสูง ๕/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๖๐

นางสาวชลธิชา ศรีวิโรจน์
๒๑/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๖๑

นางสาววริศรา ปะนาสุจะ
๒๗/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๖๒

นางสาวศศิธร คำปะทา
๑๔/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๖๓

นางสาวสุพิชญา แสงศรี ๘/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๖๔

นางสาวนภัสสร พรมโคตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๖๕

นางสาวนุจรินทร์ ชะเงิมรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๖๖

นางสาวนิราพรรณ กาศกอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๖๗

นางสาวอารียา พรมะชุม
๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๖๘

นางสาวนัฐพร บัวบุญมา ๒/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๖๙

นางสาวรัชดาภรณ์ เจริญศิลป

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๗๐

นางสาวเบญจวรรณ ชัยลินฟา

้

๒๔/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๗๑

นางสาวพันวสา ยามดี
๒๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๗๒

นางสาวรจนา มาลัยโคตร
๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๗๓

นายต้นไผ่ เครืองพาที

่

๑๖/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๗๔

นายนิวัติ หวานแก้ว
๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๑๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๗๕

นายภูวนาถ ประทุมอาจ
๑๔/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๗๖

นายอภิสิทธิ

์

สวยรูป
๒๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๗๗

นายพีรทัต หนูไธสง ๖/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๗๘

นายนาวิน ปตถาติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๗๙

นายภราดร ถึงจอหอ ๕/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๘๐

นายพงศ์ภัค ปตถาติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๘๑

นายณัฐวุฒิ ปกการะนัง
๑๙/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๘๒

นายกนกศักดิ

์

วิเศษพันธุ์ ๗/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๘๓

นายปยราช มันสกุล

่

๙/๔/๒๕๔๐ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๘๔

นางสาวมณฑกานต์ ทองเรือง
๑๐/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๘๕

นางสาวธนัญญา พรศักดิ

์

๑๙/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๘๖

นางสาววรรณภา อัปปะระหัง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๘๗

นางสาวสโรชา ทองจันทร์ ๒/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๘๘

นางสาวชลธิชา ดีชัยรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๘๙

นางสาวญาณี ก๋องก๋อง ๘/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๙๐

นางสาวศิริพร ขันติรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๙๑

นายนันทกรณ์ ปกกาโถ
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๙๒

นายพิริยพงศ์ เปยมงาม
๒๔/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๙๓

นายอดิศร ขาวฟอม
๒๗/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๙๔

นายมงคล ปะลิตะวา
๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๙๕

นายธนาโชค จงเพียร
๑๓/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๙๖

นางสาวปนิตา บุตตานันท์
๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๙๗

นางสาวสาธินี ประสมพันธ์ ๕/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๙๘

นางสาวศิริ ชะนอบรัมย์
๒๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๓๙๙

นางสาวญาดา ก๋องก๋อง ๘/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๐๐

นางสาวนริศรา พาพาน
๓๑/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๐๑

นางสาวกิตติยา มูลศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๐๒

นางสาวชนิตา วงศ์ไทย
๒๘/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๐๓

นางสาววิจิตรา บุญโท
๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๐๔

นางสาวสุพรรณ เผ่าภูเขียว
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๐๕

เด็กชายธวัชชัย ศรีใส
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๐๖

เด็กหญิงชิดชนก เจริญสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๐๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ ชายผา
๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๐๘

เด็กหญิงวรรณิกา แฉล้มรัมย์ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๐๙

เด็กหญิงมัณฑนา มะธิปไข
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๑๒ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๑๐

เด็กหญิงวริศรา สุ่มมาตย์
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๑๑

เด็กหญิงวิมลรัตน์ วังสอง ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๑๒

เด็กชายภานุกร สาลการ
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๑๓

เด็กชายภูวนารถ เดชพรมรัมย์ ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๑๔

เด็กชายศรชัย สนองจิตเจริญ
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๑๕

เด็กชายจีรวัฒน์ ควรหาญ
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๑๖

เด็กชายณัฐพล โพธิรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๑๗

เด็กชายเทพรักษ์ คุณยัง ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๑๘

เด็กชายธนเกียรติ บุญเสริม

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๑๙

เด็กชายธีรภัท ดาวุธ ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๒๐

เด็กชายนันทกานต์ แสงสี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๒๑

เด็กชายพิทักษ์ เชวรัมย์ ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๒๒

เด็กชายเจษฎา ดูเรืองรัมย์
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๒๓

เด็กชายกฤตวัตร โยบัญชา
๑๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๒๔

เด็กชายจิราเมท คงนำ
๑๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๒๕

เด็กหญิงศรัญญา ชงรัมย์
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๒๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุจิตรประเสริฐ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๒๗

เด็กหญิงกันติชา นาคปก
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๒๘

เด็กหญิงพิมพ์พิมล แพนแสน ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๒๙

เด็กหญิงอรจิรา เจนชีวิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๓๐

เด็กชายจีรพัฒน์ ตุลาเพียร
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๓๑

เด็กชายดลชัย เปรมปรีดา ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๓๒

เด็กชายดำรงศักดิ

์

สิงทอง ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๓๓

เด็กชายธนภัทร แก้วหอม
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ ตองติดรัมย์ ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๓๕

เด็กชายธีรชาติ ชารัมย์
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๓๖

เด็กชายนนทพงษ์ โสรัตน์ถาวร ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๓๗

เด็กชายพัสกร พลสยม
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๓๘

เด็กชายพีรศักดิ

์

ชะรัมย์
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๓๙

เด็กชายภัทรพงษ์ บุษบา
๑๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๔๐

เด็กชายวรภัทร ศรีกันชัย
๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๔๑

เด็กชายสกลพัฒน์ บุตตานันท์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๔๒

เด็กชายอนุชา ตีประเคน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๔๓

เด็กชายอัครเดช ตีประเคน ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๔๔

เด็กชายกฤษดา คงสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๑๓ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๔๕

เด็กหญิงจิตาภา ปตตะละโพธิ

์

๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๔๖

เด็กหญิงนภัสสร เดือนแร่รัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๔๗

เด็กหญิงนลินรัตน์ ปตถาติ
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๔๘

เด็กหญิงปธาริดา แพงเพ็ญ
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๔๙

เด็กหญิงพัชรพร ทบแก้ว ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๕๐

เด็กหญิงพาณิภัค สายบุตร
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๕๑

เด็กหญิงมณีนุช สระทอง ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๕๒

เด็กหญิงวันทิตา พรมนัด
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๕๓

เด็กหญิงวารุณี มีพิษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๕๔

เด็กหญิงอรอุมา อินจันทร์
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๕๕

เด็กหญิงเลวัล จันทร์เปรียง
๒๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๕๖

เด็กหญิงปณิดา ยามดี ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๕๗

เด็กหญิงเกศราภรณ์ เชยรัมย์
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๕๘

เด็กชายปริญญา เหยียบคาย ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๕๙

เด็กหญิงธนัชชา ดูเรืองรัมย์
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๖๐

เด็กชายกวีวัฒน์ มีพิษ
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๖๑

เด็กหญิงนิพาดา แก่นท้าว
๑๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๖๒

นายไพศาล โตเขียว
๑๗/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๖๓

เด็กหญิงอารียา ถึงปดชา
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๖๔

เด็กชายชินราช กลีบจำป
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๖๕

เด็กชายธนภัทร เขียวรัมย์
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๖๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สินทร
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๖๗

เด็กชายพิพัฒน์พล ปุริโส

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๖๘

เด็กชายภูริช แสนไธสง ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๖๙

เด็กชายวีรภัทร จารุทรัพย์สดใส
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๗๐

เด็กหญิงปนัสญา เยรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๗๑

เด็กหญิงจิราพัชร ดาดผารัมย์
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๗๒

เด็กหญิงนำฝน คงนำ
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๗๓

เด็กหญิงมธุรดา พลแสน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๗๔

เด็กหญิงมณีวรรณ โยติกา
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๗๕

เด็กหญิงรัตนากร ศรีเลิศ
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๗๖

เด็กหญิงวิภารัตน์ คำตา
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๗๗

เด็กหญิงอรพินท์ พิศเพ็ง
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๗๘

เด็กหญิงวิชาฏา เลียมเพ็ชรรัตน์

่

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๗๙

เด็กหญิงธันยพร กาสินธุ์ ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๑๔ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๘๐

เด็กชายชลสิทธิ

์

พนุมรัมย์ ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๘๑

เด็กชายฐิติกร จรจรัญ
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๘๒

เด็กหญิงณัฐณิชา พรภิญโญยิง

่

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๘๓

เด็กชายธนากร ยิมรัมย์

้

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๘๔

เด็กหญิงธิญาดา ปงสี ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๘๕

เด็กชายบัญญวัต ใจจุลละ
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๘๖

เด็กชายปฏิภาณ เชิงรัมย์
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๘๗

เด็กชายภูตะวัน บัวโฮม
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๘๘

เด็กชายรวินันท์ เบญจมาศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๘๙

เด็กหญิงสิราวรรณ พลอาจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๙๐

เด็กชายกฤษฏา บัวบุญมา ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๙๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญภิโย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๙๒

เด็กหญิงอตัญู ช้างศรี
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๙๓

เด็กหญิงปาลิตา พงษ์พันเทา ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๙๔

เด็กหญิงนันทินี ใจดี
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๙๕

เด็กหญิงพลอยชมพู ดาศรี
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๙๖

เด็กหญิงสุชานันท์ ดวงฉำ
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๙๗

เด็กหญิงอริศรา ถึงปดชา
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๙๘

เด็กชายฉัตริน ชืนตา

่

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๔๙๙

เด็กชายธันยพงษ์ สุคำพา
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๐๐

เด็กหญิงเกตน์สิรี พูนศรี
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๐๑

เด็กหญิงจรัสทิวา มนตรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๐๒

เด็กหญิงธนัชญา อินทิม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๐๓

เด็กหญิงวิราวรรณ นุกอนรัมย์
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๐๔

เด็กหญิงสุวนันท์ เชวรัมย์
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๐๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ โสภากา
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๐๖

เด็กชายธนากร การะเกษ
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๐๗

เด็กหญิงนริศรา อุดมทรัพย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๐๘

เด็กหญิงปาลิตา แหวนเพ็ชร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๐๙

เด็กหญิงปรียามาศ กองอาษา ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เลิศลำ ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๑๑

เด็กชายธนากร พรมะชุม ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๑๒

เด็กชายธนาดุล นาศรี ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๑๓

เด็กชายธีรภาพ สิมมา ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๑๔

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

เพิมอุตส่าห์

่

๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๑๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๑๕

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เพิมอุตส่าห์

่

๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๑๖

เด็กชายพรสุพัต ใหญ่สมพงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๑๗

เด็กชายศุภศักดิ

์

ปรินทร
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๑๘

เด็กชายอนวัช พรมะชุม
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๑๙

เด็กหญิงกานดา เจือนรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๒๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ กองอาษา
๒๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๒๑

เด็กหญิงสุดาภรณ์ จันทะเสน ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๒๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภูสองชัน

้

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตาด วัดหนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๒๓

เด็กชายโชคอนันต์ พาชัย ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองตาด หนองตาด  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๒๔

เด็กหญิงณัฏฐการต์ มีพวงผล
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๒๕

เด็กหญิงนิตยา อ้วนสมบูรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๒๖

เด็กหญิงพัชราภา หมันนึก

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๒๗

เด็กหญิงรัตนพร เฮ้ากอก
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๒๘

เด็กหญิงเขมิกา นรากูล
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๒๙

เด็กหญิงกวิธร วรพงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๓๐

เด็กหญิงณัฐนิชา วงเปนพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๓๑

เด็กหญิงณัฐวดี โนงระฆัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๓๒

เด็กหญิงนิจจิรา รอบรู้
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๓๓

เด็กหญิงพนิดา เพิมพร

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๓๔

เด็กหญิงลินฤดี แจดนวน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๓๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ วงเปนพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๓๖

เด็กชายคมกริช มนุษย์ชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๓๗

เด็กหญิงทิพวรรณ สุขสบาย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๓๘

เด็กชายธนงศักดิ

์

อ่อนศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๓๙

เด็กหญิงปทมา แก้วยงกฎ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๔๐

เด็กชายภานุวัฒน์ รอบคอบ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๔๑

เด็กหญิงมุฑิตา คณารัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๔๒

เด็กหญิงสุนิษา จิตรนอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๔๓

เด็กชายสุวรรณภูมิ คงบุรินทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๔๔

เด็กหญิงขนิษฐา พันมาลี
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๔๕

เด็กหญิงธนัญชนก พิลาธร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๔๖

เด็กหญิงกสิณา ปอมรักษา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๔๗

เด็กหญิงกัลยาณี แก้วพูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๔๘

เด็กหญิงชนากานต์ แสนระวัง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๔๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร จันทเล
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๑๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๕๐

เด็กหญิงณัฐชยา ถุนนอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๕๑

เด็กหญิงธราธาร ขันขวา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๕๒

เด็กหญิงนิติยา สาราธร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๕๓

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีสรรค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๕๔

เด็กหญิงวรรณลดา สามารถ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๕๕

เด็กหญิงสิริวิมล ชะนะนาน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๕๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา ฉำโสฬส
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๕๗

เด็กชายจิรายุทธ พลประถม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๕๘

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญมา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๕๙

เด็กชายธนกร กาบบัวไข
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๖๐

เด็กหญิงนฤมล ราชนุวงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๖๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีกนก
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๖๒

เด็กชายบุญสวัสดิ

์

ฤทธิรัมย์

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๖๓

เด็กหญิงปวีณา ประมูลทรัพย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๖๔

เด็กหญิงปญญาพร จีนฉา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๖๕

เด็กหญิงศศิกานต์ จันทะคาด
๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๖๖

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีระชาติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๖๗

เด็กชายนัทธพงศ์ ชูชิเงิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๖๘

เด็กชายอภิลักษณ์ คำพาแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๖๙
เด็กหญิงกฤษดากัญญา

ชะโลมรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๗๐

เด็กชายสมรักษ์ ฐานวิเศษ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๗๑

เด็กชายกฤษฎี คล้ายสุวรรณโณ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๗๒

เด็กหญิงขนิษฐา มีสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๗๓

เด็กชายพีรณัฐ โสชะรา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๗๔

เด็กชายรวิกร โพธิกมล
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๗๕

เด็กชายวีรเทพ สระทองดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๗๖

เด็กชายสมศักดิ

์

โสสวิง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๗๗

เด็กหญิงโสภากานต์ การรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๗๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บินรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๗๙

เด็กหญิงชุรีพร แสนคนึง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๘๐

เด็กชายธนกร ห้าวหาญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๘๑

เด็กชายนนทวัฒน์ แฉล้มไธสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๘๒

เด็กหญิงปนัดดา งามผักแว่น
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๘๓

เด็กชายประกิตร นาคเสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๘๔

เด็กหญิงปยะฉัตร นาคี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๑๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๘๕

เด็กชายอนุสรณ์ วรนุช
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๘๖

เด็กชายเทพนิมิตร วุธวงค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ เอียดอ่อน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๘๘

เด็กชายกฤษฎา สัญจร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๘๙

เด็กหญิงกิตติยา ปุยะโท
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๙๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์ประโคน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๙๑

เด็กชายชนะ มูลอามี
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๙๒

เด็กชายณวัฒน์ ศรีวงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๙๓

เด็กชายณัฐพล ศรีสัตยา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๙๔

เด็กชายณัฐภูมิ ทดคุย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๙๕

เด็กหญิงดวงเดือน รุกขชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๙๖

เด็กชายธนภัทร ทิพย์กระโทก
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๙๗

เด็กชายนรากร สัญจร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๙๘

เด็กหญิงนฤมล ศรีสุขา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๕๙๙

เด็กหญิงปาริชาติ สุขกูล
๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๐๐

เด็กชายภูชนะ นาหัวคน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๐๑

เด็กชายรัฐพงษ์ เดชวารี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๐๒

เด็กชายรัฐภูมิ โสภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๐๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นาคพิพัฒน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๐๔

เด็กหญิงวาสนา อิงแอบ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๐๕

เด็กหญิงวิจิตรา เอียมเดชา

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๐๖

เด็กชายวีรศักดิ

์

อินสำราญ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๐๗

เด็กหญิงศิรภัสสร นาราช
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๐๘

เด็กหญิงศิริวรรณ แก่ลำราช
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๐๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญวิจิตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๑๐

เด็กชายอชิตพล อรชุน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๑๑

เด็กชายอนิวัต เอียมปอง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๑๒

เด็กชายอภินัน มีพวงผล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๑๓

เด็กหญิงกณิษฐา ไรกลาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๑๔

เด็กชายกรณ์ดนัย จันทร์ประโคน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๑๕

เด็กชายกฤษณุ วงค์อรัญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๑๖

เด็กชายจุฬา เชิดนาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๑๗

เด็กหญิงชลธิดา อุเบจิตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๑๘

เด็กหญิงณัฎฐธิดา สมศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา กิงพุดซา

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
วัดหนองสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๑๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๒๐

เด็กหญิงทิวาพร กองรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๒๑

เด็กชายธีรดนย์ ผลภิญโญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๒๒

เด็กชายธีรพล มาประจวบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๒๓

เด็กชายธีรเจต วรรณคำผุย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๒๔

เด็กชายนรุตม์ แก้วยงกฎ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๒๕

เด็กหญิงนุชิตา จัตุกูล
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๒๖

เด็กหญิงปริญาณัฏฐ์ แก้วผลึก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๒๗

เด็กหญิงปวิชญา ลีลา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๒๘

เด็กหญิงปาริชาติ เดชบุญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๒๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ นาคะพงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๓๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุตรพันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๓๑

เด็กชายพัทธนันท์ สีฟุง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๓๒

เด็กชายพิชิตชัย นาโคกูล
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๓๓

เด็กชายพีรวิชญ์ ราศรีชัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๓๔

เด็กชายภานุพงษ์ เบญจศาสตร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๓๕

เด็กหญิงมริญญา คำคูบอน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๓๖

เด็กชายยุทธศักดิ

์

อรชุน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๓๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ เฉือยฉำ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๓๘

เด็กชายวรชิต รัตนารักษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๓๙

เด็กชายศตวรรษ โสภา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๔๐

เด็กหญิงสายสุดา นาคนาคา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๔๑

เด็กหญิงสุกฤตา ศรีระชาติ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๔๒

เด็กหญิงสุชาดา ทองดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๔๓

เด็กชายกริชเพชร เกรียรัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๔๔

เด็กชายติยากร วิเชียรดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๔๕

เด็กชายนวรัตน์ ชนะพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๔๖

เด็กชายพงศกร มาเลิศ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๔๗

เด็กหญิงพรนภา แทนสา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๔๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วสุวรรณ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๔๙

เด็กชายวรโชติ อินทะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๕๐

เด็กชายวรโชติ แก่นสุวรรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๕๑

เด็กชายวันเฉลิม แสงหิรัญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๕๒

เด็กชายวิสรุด สมตัว
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๕๓

เด็กชายศดิพัฒน์ ชุมนุมชาติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๕๔

เด็กหญิงศยามล สมฉลาด
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๑๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๕๕

เด็กหญิงศุภนิดา พันธ์ศิริ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๕๖

เด็กชายสรศักดิ

์

ไชยช่วย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๕๗

เด็กชายสิริราช อินทร์พลทัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๕๘

เด็กชายสุกลวัฒน์ สมเทียง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๕๙

เด็กหญิงสุจิตรา ผิวผ่อง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๖๐

เด็กหญิงสุทธวีร์ หนูช้างเผือก
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา ไข่สีดา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๖๒

เด็กหญิงสุภัชชา ไชยวงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๖๓

เด็กชายสุรศรี เขียวลออ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๖๔

เด็กชายอัศวิน ปุริมศักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๖๕

เด็กหญิงอินทิรา เลือนฤทธิ

่ ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๖๖

เด็กหญิงเกษราภรณ์ บุญเรือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หยิบส่วน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๖๘

เด็กชายจักรพันธ์ สมบูรณ์ธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๖๙

เด็กหญิงจิรัชญา บรรเทิง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๗๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ เนาวบุตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๗๑

เด็กชายทักษิณ สีหานาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๗๒

เด็กชายธนพันธุ์ แทนสา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๗๓

เด็กชายธนา อาจอนงค์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๗๔

เด็กชายนพรัตน์ กิจประเสริฐ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๗๕

เด็กหญิงนันฐิกา โสมกำสด
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๗๖

เด็กหญิงนันธนา แดงชำรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๗๗

เด็กชายปกรณ์ เบืองบน

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๗๘

เด็กหญิงปาริชาติ ฝายสิงห์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๗๙

เด็กหญิงภัททิรา อินทะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๘๐

เด็กชายภูริวัฒน์ กองคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๘๑

เด็กชายภูวนัย ลาขุมเหล็ก
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๘๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เศษสุวรรณ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๘๓

เด็กชายสมพงศ์ ขันขวา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๘๔

เด็กหญิงอนันญา โชครัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๘๕

เด็กชายอนุวรวัตร จุปะมัดตัง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๘๖

เด็กชายอภิชิต สมเทียง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๘๗

เด็กชายเอเซีย เทพคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๘๘

เด็กหญิงโสภิตา ชินรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๘๙

เด็กหญิงกัญญาภัค มูลราช
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๒๐ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๙๐

เด็กหญิงกัลยาวดี คำละออ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๙๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ กองคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๙๒

เด็กชายณัฐพงษ์ แนมประนาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๙๓

เด็กชายตระกาล มุ่งอ้อมกลาง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๙๔

เด็กหญิงทิพย์จิรา พันธ์มะลี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๙๕

เด็กชายธนกฤต เบืองบน

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๙๖

เด็กชายธนากร ปฏิธันยธรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๙๗

เด็กหญิงธัญพิชชา แก้วหลักคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๙๘

เด็กหญิงธีรนาฎ ลีแสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๖๙๙

เด็กชายนที เศษสุวรรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๐๐

เด็กหญิงนิติพร ชนะพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๐๑

เด็กชายบวรทัต พิงอาศัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๐๒

เด็กหญิงปยมาศ วงศ์ชาลี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๐๓

เด็กชายพร้อมพร พิศพรม
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๐๔

เด็กหญิงรติพร ปราบภัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๐๕

เด็กหญิงวรรณวิษา วงษ์หมัน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๐๖

เด็กหญิงวิภารัตน์ บุญคุณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๐๗

เด็กหญิงวิราภรณ์ เบญณรงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๐๘

เด็กชายศิรสิทธิ

์

อ่อนศิลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๐๙

เด็กชายอนุชา แสนกล้า
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๑๐

เด็กชายอนุรัฐ บุญนำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๑๑

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เกษาโล
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๑๒

เด็กหญิงแทมรินทร์ ทศพักตร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๑๓

เด็กชายโกมิน จันทกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๑๔

เด็กหญิงนัตติญา แก้วผลึก
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๑๕

เด็กหญิงปญฑิตา นิมนวล

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๑๖

เด็กชายอมรชัย เข้มแข็ง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๑๗

นายอนิรุจน์ ยวงเอียมใย

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๑๘

เด็กชายอิทธิพล วงศ์เพ็ญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๑๙

นายสมศักดิ

์

สีหราช
๒๗/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๒๐

นางสาวสุทธิษา ดาทอง
๓/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๒๑

นางสาวเจียระพรรณ ชนะพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๒๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ โครักษา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๒๓

เด็กชายครรชิต สาลี
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๒๔

เด็กชายจักรพันธ์ เทพเทียม
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๒๑ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๘๗๒๕

เด็กหญิงนันนภัส ทองมาก
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๒๖

เด็กหญิงปยดา คุณวงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๒๗

เด็กชายรัชชานนท์ ยะจันโท
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๒๘

เด็กหญิงรุจิรา อุดมพล
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๒๙

เด็กหญิงวนิดา พิลลา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๓๐

เด็กชายวรวุฒิ ทองสืบสาย
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๓๑

เด็กชายวุฒิชัย เกิดรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๓๒

เด็กชายศรายุทธ จอมสิงห์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๓๓

เด็กชายศักดิสิริ

์

จันทะมุด
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๓๔

เด็กชายสมลักษณ์ ไพรเพียร
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๓๕

เด็กหญิงสุจิรา เจียงรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๓๖

เด็กหญิงสุพรรณิกาณ์
ทุมวงค์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๓๗

เด็กหญิงสุมลฑา โสนาคา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๓๘

เด็กชายหรรษา หอมขจร
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๓๙

เด็กชายเจษฎา สวัสดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๔๐

เด็กชายเทพกรณ์ เสนานิคม
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๔๑

เด็กหญิงเบญจมาศ เพียขันทา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๔๒

เด็กหญิงกมลวรรณ พันธ์เขียน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๔๓

เด็กชายคันธารัตน์ คุณวงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๔๔

เด็กหญิงจิราพร จำเนียรกูล
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๔๕

เด็กหญิงทิวากรณ์ อยู่คง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๔๖

เด็กชายธัชชัย กุลพินิจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๔๗

เด็กหญิงนิรชา สีโสดา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๔๘

เด็กหญิงปราณีต กมลจิตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๔๙

เด็กชายมนตรี สิงห์วงษา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๕๐

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ขอพิมาย
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๕๑

เด็กชายวรวิทย์ ผลาหาญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๕๒

เด็กหญิงสมใจ ชัยรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๕๓

เด็กชายสรรเพชญ จันทร์สอน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๕๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ยอดสาตรา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๕๕

เด็กหญิงสุวิภา ไพรชัฎ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๕๖

เด็กหญิงอติกานต์ กมลจิตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๕๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนียมกุลชร
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๕๘

เด็กชายคามิน สีงามเมือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พลประสิทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๒๒ / ๘๔๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๖๐

เด็กชายนำชัย ร่วมชาติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๖๑

เด็กชายปรินกรณ์ บุญชำนาญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๖๒

เด็กชายพิชิต อินสา

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๖๓

เด็กหญิงภัทรวดี สาขามุละ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๖๔

เด็กชายภูบดี กมลจิตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๖๕

เด็กชายภูมินทร์ ราชธานี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๖๖

เด็กชายภูริช ปญญา
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๖๗

เด็กหญิงรัชนีกร ลีประโคน

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๖๘

เด็กชายวิษณุ ทาทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๖๙

เด็กชายวีระพงษ์ สำกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๗๐

เด็กหญิงศิมาพร แก้วประสงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๗๑

เด็กหญิงศิริพร แซ่กระโทก
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๗๒

นายจงชนะ ไกรสร
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๗๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา เพียขันทา
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๗๔

นางสาวปลายฝน จิตตะโล
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๗๕

นางสาวพรรณิกา บุญรอดดวง
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๗๖

นายรชานนท์ แก้วประสงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๗๗

เด็กชายสุทธิกานต์ เนียมกุญชร
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๗๘

เด็กชายสุทัศน์ กมลจิตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๗๙

นางสาวสุนิภา สวัสดีลาภา
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๘๐

นางสาวอลิษา กุลพินิจ
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๘๑

นายอานนท์ สินชัยยา
๓๑/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๘๒

นายณัฐพล เกตุชาติ
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๘๓

นางสาวอัมพิกา นาแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๘๔

นางสาวชฎาภรณ์ จิตตะโล
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๘๕

นางสาวธนาภรณ์ จำเนียรกูล
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๘๖

นายปญญา พยัคฆา
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๘๗

นางสาวภานุมาศ บวกกระโทก
๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๘๘

นายวชิระ แช่มช้าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๘๙

เด็กหญิงชนินาถ สุขตะเคียน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๙๐

เด็กหญิงดวงฤทัย โกติรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๙๑

เด็กหญิงนันทิดา บัวทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๙๒

เด็กหญิงนิธิตา เกิดรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๙๓

เด็กชายศุภวิชญ์ โรมรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๙๔

เด็กชายสอรยุทธ กุลพินิจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๒๓ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๙๕

เด็กหญิงอภิวาฤดี ไชยศรีรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๙๖

เด็กหญิงเมริษา สุภาษิต
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๙๗

เด็กหญิงกัญญาภัค แก้วแบน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๙๘

เด็กหญิงทิฆัมพร เกิดรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๗๙๙

เด็กชายธนภัทร ละเอียด
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๐๐

เด็กหญิงศรีสุดา อบเชยรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๐๑

เด็กชายอภินันท์ ชำนาญรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๐๒

เด็กชายเกรียรติศักดิ

์

แสงโยธา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๐๓

เด็กหญิงกุลภรณ์ ดีเลิศรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๐๔

เด็กชายจักรี จันทร์โท
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๐๕

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ บุญรัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๐๖

เด็กชายณัฐพล จันทร์ชิง

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๐๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา สุประเสริฐ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๐๘

เด็กชายธนภัทร สลับแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๐๙

เด็กชายปยพงษ์ ฉิมมาลี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๑๐

เด็กหญิงปยวรรณ ฉิมมาลี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๑๑

เด็กหญิงวารินทร์ พรมพนัส
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๑๒

เด็กหญิงศศิธร ตันยี

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๑๓

เด็กหญิงสิริยากร สู่สวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๑๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ รายพิมาย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๑๕

เด็กหญิงสุปราณี สีดา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๑๖

เด็กหญิงอนุสรา บุญไทย
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๑๗

เด็กหญิงเกตุดาริน คล้ายคลึง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๑๘

เด็กชายจิระนัน ทันชม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๑๙

เด็กชายชนะชัย พรมพนัส
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๒๐

เด็กชายชาตรี ภูแพง
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๒๑

เด็กชายธนศักดิ

์

อุ่นใจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๒๒

เด็กชายธีระวัฒน์ ดวงเพชร
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๒๓

เด็กชายนนทวัช ประสงค์ทรัพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๒๔

เด็กหญิงปวีณา สินชัยยา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๒๕

เด็กชายวีรวัฒน์ สีดา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๒๖

เด็กหญิงศิรษา บุตรอินทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๒๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

อมชารัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๒๘

เด็กชายจักรพันธ์ สุขตะเคียน
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๒๙

เด็กหญิงชลดา จำปาเทศ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๒๔ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๘๘๓๐

เด็กชายณัฐนันท์ ยังโนนตาด
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๓๑

เด็กหญิงดวงกมล จันทรติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๓๒

เด็กชายตฤณวรรษ จ่ารัตน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๓๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ จัตริ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๓๔

เด็กหญิงบุญยานุช พิมพ์จันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๓๕

เด็กหญิงผกามาศ มูลตรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๓๖

เด็กชายมานะชัย ตันยี

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๓๗

เด็กชายรัฐภาค คล้ายคลึง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๓๘

เด็กหญิงสุพัชชา โสวาที
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๓๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุขเกิด
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๔๐

เด็กหญิงเปรมวดี บุตรอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๔๑

เด็กหญิงเปรมสินี สินปกษา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๔๒

เด็กหญิงนฤมล มาประจง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๔๓

เด็กหญิงนัฐกมล ธงชัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๔๔

เด็กหญิงปยะดา อุดมพล
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๔๕

เด็กหญิงภาวิดา โสวาที
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๔๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เพ็ชร์วิเศษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๔๗

เด็กหญิงชัญญานุช ฉิมมาลี
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๔๘

เด็กหญิงปริตา ทองผดุง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๔๙

เด็กชายศุภกรณ์ โพธิคำ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๕๐

เด็กชายสราวุฒิ สิทธิชัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๕๑

เด็กหญิงสุพัตรา สุมพะชาลี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๕๒

เด็กชายอัษฎาวุท เอียมสอาด

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๕๓

เด็กชายเจษฏา สุนทร
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๕๔

เด็กชายชัยยวัฒน์ ไพรชัฏ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๕๕

เด็กหญิงนำผึง

้

พางาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๕๖

เด็กหญิงปญญาพร ธรณีวงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๕๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ หมูสีโทน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๕๘

เด็กชายภูรีภัทร ชุมใหม่
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๕๙

เด็กชายมินทร์ปกร หมันนึก

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๖๐

เด็กหญิงศศิธร เหลือสืบชาติ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๖๑

เด็กหญิงศิริประภา เทพเทียม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๖๒

เด็กหญิงสิริยาพร เทพเทียม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๖๓

เด็กหญิงสุภาพร สืบรัมย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๖๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

กาไธสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๒๕ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๘๘๖๕

เด็กชายฑิเบต ตรวจมรรคา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๖๖

เด็กชายวุฒิชัย เหลือสืบชาติ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๖๗

เด็กชายศักดิมงคล

์

ตาปราบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๖๘

เด็กชายเด่นชัย คำสี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๖๙

เด็กหญิงกรรณิกา วงษาเศก
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๗๐

เด็กชายกำพลเดช ตอนโพธิศรี

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๗๑

เด็กชายกิตติภูมิ ทะนนไธสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๗๒

เด็กหญิงชนม์นภา ซิงจิงหรีด
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๗๓

เด็กหญิงณัฐสุดา ทองดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๗๔

เด็กหญิงทรายขวัญ สุทธิรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๗๕

เด็กหญิงทิตยา จันทร์วิเชียร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๗๖

เด็กหญิงธัชพรรณ พินาศภัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๗๗

เด็กชายธีรพงศ์ เข็มช่อ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๗๘

เด็กชายนนทวัฒน์ พลนอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๗๙

เด็กชายปรีชา ชืนในจิตร

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๘๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เขียวสระคู
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๘๑

เด็กชายพายุ ปทุมมา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๘๒

เด็กหญิงมณีนุช กฎมัจฉา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๘๓

เด็กหญิงยุพาวัล ปาปะโน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๘๔

เด็กหญิงรวิภา สงเคราะห์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๘๕

เด็กชายวชิราวุฒิ ธรรมเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๘๖

เด็กหญิงวนิดา เข็มช่อ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๘๗

เด็กชายวรวิทย์ เกิดช่อ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๘๘

เด็กชายศักรินทร์ รุ่งกูล
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๘๙

เด็กชายสหภาพ กฎมัจฉา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๙๐

เด็กหญิงสิรินดา จันทร์วิเชียร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๙๑

เด็กหญิงสุพรรษา สุบิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๙๒

เด็กหญิงสโรชา อภัยนิพัฒน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๙๓

เด็กชายอดิเทพ บุญมาก
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๙๔

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ บุญมานาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๙๕

เด็กหญิงกรองแก้ว ศรีเนาวรัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๙๖

เด็กชายกิตติพงษ์ วงศ์เครือศร
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๙๗

เด็กชายจุลจักร ลำพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๙๘

เด็กชายชูโชค ชืนในจิตร

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๘๙๙

เด็กชายณัฐนนท์ วงษาเศก
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๒๖ / ๘๔๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๐๐

เด็กชายณัฐพล ปทุมมา
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๐๑

เด็กหญิงณัฐลดา พรมดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๐๒

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จันทร์วิเชียร
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๐๓

เด็กชายธนาชัย อับสีรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๐๔

เด็กชายธีรพันธ์ โดดกระโทก
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๐๕

เด็กชายปรวีย์ แนวมังมี

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๐๖

เด็กหญิงปณณิกา ซ้ายก่า
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๐๗

เด็กชายพีรชัย ศรีเนาวรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๐๘

เด็กหญิงรุ่งรวี เกิดช่อ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๐๙

เด็กชายรุ่งฤทธิ

์

กฏมัจฉา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๑๐

เด็กชายวรายุส สายวัน
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๑๑

เด็กหญิงวันวิสา กองรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๑๒

เด็กชายศราวุฒิ อัคณิโรจน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๑๓

เด็กหญิงศริรัตน์ ซิงจิงหรีด
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๑๔

เด็กชายสุบรรณ ทองจอก
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๑๕

เด็กหญิงจันทนา สีสุวอ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๑๖

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ วงษาเศก
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๑๗

เด็กหญิงชลธิชา ชืนในจิตร

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๑๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ เก่งเดช
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๑๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินทร์ลุน

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๒๐

เด็กหญิงตรีรัตน์ ยืนยงชาติ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๒๑

เด็กหญิงทัณฑิกา อ่อนศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๒๒

นายนครินทร์ จันทร
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๒๓

เด็กหญิงนงนภา กอบประโคน
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๒๔

เด็กชายบุญหลง เสาศิริ
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๒๕

เด็กหญิงปฎิมาตร สุจิตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๒๖

เด็กหญิงปทมา เสาร์ศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๒๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ เพ็ชรผ่องศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๒๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ สำราญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๒๙

เด็กชายพลากร มีมุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๓๐

เด็กหญิงภัทราวดี จันทร์วิเชียร
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๓๑

เด็กชายภูวดณ ศรีดาสะมา
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๓๒

เด็กหญิงรสริน โคนพิมาย
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๓๓

เด็กชายวรกร กาหลง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๓๔

เด็กชายวรัญู สีเสน่หา
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๒๗ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๓๕

เด็กชายศุภกิจ แม้นรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๓๖

เด็กหญิงอรณิชา พากันหา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๓๗

เด็กหญิงอรณิชา สะเทียนรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๓๘

เด็กชายเจษฏา ปทุมมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๓๙

เด็กหญิงกมลพัทธ์ ประทัยสมัน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๔๐

เด็กชายจักรพรรณ คงสืบชาติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๔๑

เด็กชายจีรวัตร ทิศทะษะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๔๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ มลิวรรณ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๔๓

เด็กหญิงนำ แมลงทับ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๔๔

เด็กหญิงวนิดา คนหาญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๔๕

เด็กชายวีระพล สุ้มปรึกษา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๔๖

เด็กชายศราวุธ เจริญศิริ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๔๗

เด็กหญิงสุธิดา สงกูล
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๔๘

เด็กชายสุวิจักขณ์ แจ้งสว่าง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๔๙

เด็กหญิงอรุณวรรณ หมันกิจ

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๕๐

เด็กหญิงกรรณิกา ชาลีนาน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๕๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

อาจทวีกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๕๒

เด็กชายฉัตรมงคล พวงมาลี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๕๓

เด็กหญิงดาวประกาย ศรีชาเนตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๕๔

เด็กชายธีรพัฒน์ เค้าแคน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๕๕

เด็กชายปณณรุจน์ วรสุวรรณศักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เขาชัด
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๕๗

เด็กชายสุนันทร สังข์หอย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๕๘

เด็กหญิงอรชร เข็มบุบผา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๕๙

เด็กหญิงอารยา กุลดร
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๖๐

นางสาวพลอยชนก เพ็งประโคน ๘/๗/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๖๑

เด็กหญิงกวินทิพย์ สินชัยยา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๖๒

เด็กชายการุณ มงคลกูล
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๖๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ เข็มเพ็ชร
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๖๔

เด็กชายณัฐพล ครองยุติ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๖๕

เด็กชายณัฐภัทร ลาภมาก
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๖๖

เด็กหญิงดวงใจ ปกษา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๖๗

เด็กชายธีรภัทร สงกูล
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๖๘

เด็กชายนทีเทพ เชียงทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๖๙

เด็กหญิงนภัสสร กอนรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๒๘ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๗๐

เด็กชายนิติพงษ์ หลอดทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๗๑

เด็กชายบัณฑิต ยินิรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๗๒

เด็กหญิงปญญารักษ์ อุบลเผือน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๗๓

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สาฆ้อง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๗๔

เด็กหญิงภัทรดา นันกระโทก
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๗๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ อรัญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๗๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ เข้าเมือง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๗๗

เด็กชายวัชรเกียรติ เข้าเมือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๗๘

เด็กชายศรายุทธ สนิทศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๗๙

เด็กหญิงศิริญญาพร อุ่นวงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๘๐

เด็กหญิงสุกัญญา เนาวชาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ผู้นวลงาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๘๒

เด็กหญิงสุพัตตรา จำเนียรกูล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๘๓

เด็กหญิงสุภัทรชญา ก๋าวัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๘๔

เด็กชายอนิวัตร นามประสพ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๘๕

เด็กชายเฉลิมราช พรมพนัส
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๘๖

เด็กชายโชคชัย สุดสะดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๘๗

เด็กชายทศพล ปาสาจัง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๘๘

เด็กชายธรรมนูญ มงคลกูล
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๘๙

เด็กชายธันวา พรมพนัส

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๙๐

เด็กหญิงปภัสสร อุบลเผือน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๙๑

เด็กหญิงปยะฉัตร แดงสี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๙๒

เด็กหญิงพีระดา อุบลเผือน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๙๓

เด็กชายรัฐรวี เขียวแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๙๔

เด็กชายวีรชัย อุบลเผือน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๙๕

เด็กหญิงสิรินดา พรมพนัส
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ญชูสิทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๙๗

เด็กหญิงสุทธิดา คงวิชิต
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๙๘

เด็กหญิงสุมินตรา หมันนึก

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๘๙๙๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

แสนกุรัง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๐๐

เด็กชายอนุชัย เข็มเพ็ชร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๐๑

เด็กหญิงอารียา ทองดวง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๐๒

เด็กชายอำพล ประเสริฐสังข์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๐๓

เด็กชายกิตติพงษ์ เนียมกุญชร
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๐๔

เด็กหญิงขวัญสุดา ชันศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๒๙ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๙๐๐๕

เด็กชายคฑาทิพย์ ทิพย์อักษร
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๐๖

เด็กชายจักรพันธุ์ ปรินรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๐๗

เด็กหญิงจันจิรา สินชัยยา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๐๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

จำเนียรกูล
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๐๙

เด็กชายธวัชชัย ตุ่นวงษา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๑๐

เด็กชายนภสินธุ์ มีใจ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๑๑

เด็กชายนวพล เตียงนิล
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๑๒

เด็กชายปรีชา พวงมาลัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๑๓

เด็กชายปยวัฒน์ บุญรอดดวง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๑๔

เด็กชายพงศกร นำทรัพย์อนันต์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๑๕

เด็กหญิงพรรณษา พรมพนัส
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๑๖

เด็กหญิงพิราวรรณ์ รักศิลป
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๑๗

เด็กชายภูริภัทร ศรีโพธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๑๘

เด็กชายภูริภัทร์ ไพรชัฎ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๑๙

เด็กชายภูวนาท เจนกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๒๐

เด็กหญิงมณีโชติ จีนคง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๒๑

เด็กชายมนตรี สินชัยยา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๒๒

เด็กหญิงลาวัณย์ ไชยคีรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๒๓

เด็กชายวิทยา อึงกล้า
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๒๔

เด็กชายวีรพงษ์ อุบลเผือน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๒๕

เด็กหญิงกัณนิกา โสวาที
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๒๖

เด็กชายกิจสุวรรณ บุญร่วม
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๒๗

เด็กชายกิตติกร สงกูล
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปรังกลาง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๒๙

เด็กหญิงจิรัฐิติกาล ปกษา
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๓๐

เด็กหญิงณัฐธินันท์ จำเนียรกูล
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๓๑

เด็กชายธนูชัย สุวะนนท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๓๒

เด็กชายธีระพงษ์ ฉะอุ่มผล
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๓๓

เด็กชายวีรศักดิ

์

เข้าเมือง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๓๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เรืองรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๓๕

เด็กชายไกรราช หมันนึก

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๓๖

เด็กชายไพรวัลย์ อันทะโส
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๓๗

เด็กชายกัมพล เสาวพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๓๘

เด็กชายชยณัฐ น้อยศิริ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๓๙

เด็กชายธนพล ยีจอหอ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๓๐ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๔๐

เด็กชายธีระพล มีแย้มภักดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๔๑

เด็กหญิงนำทิพย์ แสงภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๔๒

เด็กชายปกรณ์ ฉิมโพธิกลาง

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๔๓

เด็กชายพีระพงษ์ เทพชาติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๔๔

เด็กชายภาคภูมิ อุปภักดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๔๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สินชัยยา
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๔๖

เด็กหญิงสุภาพร ลำสัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๔๗

เด็กชายอภิชัย คงพลปาน
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๔๘

เด็กหญิงอุไรภรณ์ อันทะโส
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๔๙

เด็กชายเทพพร ปาสาจัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๕๐

เด็กหญิงกัลยากรณ์ โจมรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๕๑

เด็กหญิงวัลลภา สุมะหิงพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๕๒

เด็กชายสุรเดช วงษาเศก
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๕๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ วีระบุญยกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๕๔

เด็กชายเอกภพ พัวพวง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๕๕

เด็กชายคมสันต์ ศรีเนาวรัตน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๕๖

เด็กชายชุติพงศ์ เกิดช่อ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๕๗

เด็กหญิงณัฐริฌา ขำแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๕๘

เด็กหญิงดุษฎี คูนอก
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๕๙

เด็กชายนัทธพงศ์ เลือมรัมย์

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๖๐

เด็กหญิงวรรณิษา โดดกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๖๑

เด็กชายสมพล เกิดช่อ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๖๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

บุญชำนาญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๖๓

เด็กหญิงฉันท์ชนก อุบลเผือน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๖๔

เด็กชายชัยมงคล สุขตะเคียน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๖๕

เด็กหญิงถิรดา อุดมพล
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๖๖

เด็กหญิงธมลวรรณ ทรบูรพา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๖๗

เด็กหญิงปรียา กัลยา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๖๘

เด็กหญิงปยฉัตร ปราบภัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๖๙

เด็กชายพิเชฐ บุรินรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๗๐

เด็กชายวิชิตชัย ใจห้าว
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๗๑

เด็กชายศิวัช อุ้มรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๗๒

เด็กหญิงศุภฤดี เทียงเหลา

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๗๓

เด็กหญิงสุฐิตา เอียมรัมย์

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๗๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

วิเชียร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๓๑ / ๘๔๕

้
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บร ๔๔๕๙/๒๙๐๗๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขตะเคียน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๗๖

เด็กชายอรรตชัย แขรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๗๗

เด็กหญิงอรัญญา หลอดทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๗๘

เด็กหญิงอัญญาณี ชำนาญรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๗๙

เด็กหญิงอาทิตยา มงคลกูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๘๐

เด็กหญิงชลธิชา สงประะโคน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๘๑

เด็กชายตะวันฉาย ศรีวรรณ์ทา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประคอง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๘๒

เด็กหญิงกชพร ก่อกุศล
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๘๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อ่อนสนิทเพนาว์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๘๔

เด็กหญิงจุฑามาศ จ่าพิมาย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๘๕

เด็กชายณภัทร ชาติประเสริฐ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๘๖

เด็กชายเขตชนก พันธ์เขียน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๘๗

เด็กหญิงแสงจันทร์ กิรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๘๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิมบุบผา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๘๙

เด็กชายคมสันต์ จากรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๙๐

เด็กชายจักรกริช จ่าพิมาย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๙๑

เด็กหญิงญาดาวดี แก้วประสงค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๙๒

เด็กชายทักษิณ กุนน้อย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๙๓

เด็กชายทิวากร คำพินิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๙๔

เด็กหญิงนำฝน โล่ห์ทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๙๕

เด็กชายบูรพา ปลังกลาง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๙๖

เด็กชายปริชญา ศรีเจริญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๙๗

เด็กหญิงปณฑิรา บุตรงาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๙๘

เด็กชายอธิพงศ์ ชาติประเสริฐ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๐๙๙

เด็กชายอนาวิน โพธิจักร

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๐๐

เด็กชายอภิรักษ์ ผาพรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๐๑

เด็กหญิงกานต์สิรี สนตะเถร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๐๒

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญรับ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๐๓

เด็กชายจันทร์ดา เปลียนสมัย

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๐๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

คงพลปาน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๐๕

เด็กหญิงจีรนันท์ กระจ่างจิตร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๐๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ น้อยนิล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๐๗

เด็กหญิงประภัสสร นุ่นเนือทิพย์

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๐๘

เด็กชายปยนันท์ มากมี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๐๙

เด็กชายภัครพล จันทร์เรืองศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๓๒ / ๘๔๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๑๐

เด็กหญิงภานิดา เฌอรัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๑๑

เด็กชายวรวิทย์ นฤทธิพันธุ์

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๑๒

เด็กหญิงศรัณย์พร ฉิมงาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๑๓

เด็กหญิงศิริมล ประรุดรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๑๔

เด็กหญิงศิลารี บัวแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๑๕

เด็กหญิงสิรินทรา โยงรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๑๖

เด็กชายอัศิวะ เข้าเมือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๑๗

เด็กหญิงโสรญา ปตพี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๑๘

เด็กหญิงกนกพร เยียวรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๑๙

เด็กชายจิธินันท์ ปริโต
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๒๐

เด็กหญิงจิราวรรณ สุภาษิต
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๒๑

เด็กชายทินกร พาหา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๒๒

เด็กชายธนกฤต ศรีมงคล
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๒๓

เด็กหญิงนฤมล สุดซา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๒๔

เด็กชายภูธเนศ เจริญรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๒๕

เด็กชายยุทธศาสตร์ สุภาษิต
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๒๖

เด็กชายวายุ เดิมไธสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๒๗

เด็กชายสมเดช ชรินทร์รัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๒๘

เด็กหญิงสุชานันท์ เยียวรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๒๙

เด็กชายสุนทร พิมพ์อักษร
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๓๐

เด็กหญิงสุนิตา ยุทรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๓๑

เด็กหญิงสุนิสา จันทร์แดง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๓๒

เด็กชายกฤติชัย ศรีนนตรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๓๓

เด็กหญิงกัลยา พันธุ์ไธสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๓๔

เด็กชายจิรพันธุ์ ทองสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๓๕

เด็กหญิงฐิตา เชือกรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๓๖

เด็กหญิงธนัชชา สุขหนองโปง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๓๗

เด็กชายนราวิชญ์ พูนไธสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๓๘

เด็กชายพงศกร ศรีคุณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๓๙

เด็กชายพงศธร ศรีคุณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๔๐

เด็กชายวัชราวุฒิ ไพรบึง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๔๑

เด็กหญิงวาสนา ศรีพล
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๔๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ปุลาถาเน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๔๓

เด็กชายศิวกร วงค์เก่า
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๔๔

เด็กชายสุทิวัช แก้วนอก
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๓๓ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๔๕

เด็กหญิงอรัชพร แลดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๔๖

เด็กชายเอกรินทร์ ดงกันจ่า
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๔๗

เด็กชายเอกลักษณ์ ทิศทะษะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๔๘

เด็กหญิงธีนิดา เพชรรักษา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๔๙

เด็กชายรพีพงค์ สุขหนองโปง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๕๐

เด็กหญิงเอวิตรา เพลาโง้
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๕๑

เด็กชายภานุพงศ์ แสนประเสริฐ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๕๒

เด็กหญิงสุจิตรา มีแย้มภัก
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๕๓

เด็กชายอดุลยพฤกษ์ ชาชำนาญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๕๔

เด็กหญิงอรจิรา โพธิสัตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๕๕

เด็กหญิงอรัญญา ทองอำพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๕๖

เด็กชายเดชาวัต คันเหลือง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๕๗

เด็กหญิงขวัญใจ คำแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๕๘

เด็กชายชัยชนะ ภาชะดา
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๕๙

เด็กชายณัฐกิต หมืนสีพรม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๖๐

เด็กหญิงพัชริณี มีแยัมภักดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๖๑

เด็กชายพิชญ์ภูรี ชมชืน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๖๒

เด็กชายกิตติพงษ์ โพทา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๖๓

เด็กชายจิราเมธ คงสืบชาติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๖๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพธิไทรทอง

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ หรังนรินทร์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๖๖

เด็กชายธนัญชัย ดำเสนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๖๗

เด็กชายธีรภัทร ปานกลาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๖๘

เด็กหญิงปยะฉัตร ด้วงมาลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๖๙

เด็กชายพงศกร คงสอดทรัพย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๗๐

เด็กชายภควัฒน์ สุทธิเสน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๗๑

เด็กชายวรายุส ศรีกันยา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๗๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ ชมจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๗๓

เด็กหญิงศลิษา สงกูล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๗๔

เด็กชายสรชา แก้วแสนชาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ หลอดทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๗๖

เด็กหญิงสุนทราภรณ์ เพ็ชรบรรพต
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๗๗

เด็กชายอณุนาถ สงกูล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๗๘

เด็กชายเอกพงษ์ ดีโพธิกลาง

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๗๙

เด็กหญิงใบพลู หลอดทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๓๔ / ๘๔๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๘๐

เด็กหญิงกนกวรรณ มีแย้มภักดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๘๑

เด็กหญิงกัลปงหา กำเนิดจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๘๒

เด็กชายคฑาวุธ เข็มบุบผา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๘๓

เด็กชายชินวัตร คงษา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๘๔

เด็กหญิงณัฐนรี แซ่เซียว
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แก่นกล้า
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๘๖

เด็กชายนิรภัทร สิงห์เล็ก
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๘๗

เด็กหญิงปณิดา พลดงนอก
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๘๘

เด็กหญิงปยพร นาคินชาติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๘๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ โสวาที
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๙๐

เด็กหญิงวรัญญา หลอดทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๙๑

เด็กหญิงวรัญญา เรืองทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๙๒

เด็กหญิงวิภาวดี ไม้สูงเนิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๙๓

เด็กชายวุฒิไกร พูนสังข์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๙๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สิงห์จานุสงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๙๕

เด็กหญิงสุชาดา กองศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๙๖

เด็กหญิงสุนิสา ศรีณรงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๙๗

เด็กหญิงอรนุช จันทบุรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๙๘

เด็กหญิงอังคณา โนนพรมราช
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๑๙๙

เด็กหญิงเบญจมาศ ทองทำกิจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๐๐
เด็กหญิงแก้วมณีวัลย์ ชัยพุฒ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๐๑

เด็กชายปฐวี อักษรายุทธ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๐๒

เด็กชายพงษ์ระพี ทองทำกิจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๐๓

เด็กชายพีระพัฒน์ แปนตระกูล
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๐๔

เด็กชายอัษฎา ด้วงมาลา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๐๕

เด็กชายกีรติ ชำนิพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๐๖

เด็กหญิงธนิชา สังข์ชาติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๐๗

เด็กชายธรรมรงค์ สำเภา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๐๘

เด็กหญิงนิศา ม่วงสุวรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๐๙

เด็กหญิงบุษกร เจนทุมา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๑๐

เด็กชายปยพัทธ์ ลึกกลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๑๑

เด็กชายพัชรพล อยู่เจริญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๑๒

เด็กหญิงพัชรีญา จำเนียรกูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๑๓

เด็กหญิงพิมชนก สนโสม
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๑๔

เด็กชายพุฒิพงษ์ ทำทวี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๓๕ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๑๕

เด็กชายภานุกร สุเววงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๑๖

เด็กหญิงภูมิผกา จวบรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๑๗

เด็กหญิงลลิตา กันนารัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๑๘

เด็กชายวรชิต ขันไพบูลย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๑๙

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

พิมพ์อักษร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๒๐

เด็กชายสุทธิพงศ์ สุขรินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๒๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เผือกประดิษฐ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๒๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ พิมพ์อักษร
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๒๓
เด็กหญิงกัญญ์ธนนัทธ์

แก้ววิจิตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๒๔

เด็กหญิงชมพูนุช สุขรินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๒๕

เด็กชายชินวัตร ทาลากาศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๒๖

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เจริญใจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๒๗

เด็กชายธีรพล ใบประดู่
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๒๘

เด็กชายธีรยุทธ ม่านทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๒๙

เด็กชายนราวิชญ์ ชาญศิลป
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๓๐

เด็กหญิงพรรณวษา สนโสม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๓๑

เด็กหญิงพีรดา ทิศทะษะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๓๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ นาคินชาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๓๓

เด็กหญิงมนต์นภา เมืองมาก
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๓๔

เด็กชายราชัน จันทร์ละมุนมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๓๕

เด็กหญิงวรรณนิสา หลงเหลือชาติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๓๖

เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์ลมุลมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๓๗

เด็กชายสรายุทธ โสมพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๓๘

เด็กชายสวัสดิชัย โนตะกะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๓๙

เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๔๐

เด็กหญิงสุนิสา เนียมคชบาล
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๔๑

เด็กหญิงสุพรรณี พิมพ์อักษร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๔๒

เด็กหญิงสุภัทรศร โสมวงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๔๓

เด็กหญิงหทัยชนก เอการัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๔๔

เด็กหญิงอภิรัญญา ทองแสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๔๕

เด็กหญิงอรวรา สีหะวงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๔๖

เด็กหญิงกัลยา เจนทุมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๔๗

เด็กชายฌชานัน สังข์ชาติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๔๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

โสมพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๔๙

เด็กหญิงนิสาชล จันทร์ละมุลมา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๓๖ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๕๐

นายพีรพัฒน์ พรหมยกบัตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๕๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ แก้วอุบล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๕๒

เด็กชายภานุพงศ์ สุขประเสริฐ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๕๓

เด็กชายยศพนธ์ เผือกประดิษฐ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๕๔

เด็กหญิงรัตน์ชริชา ขุนนามวงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๕๕

เด็กชายวิริยะ หอมการะเกตุ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๕๖

เด็กชายวุฒิชัย เอการัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๕๗

เด็กชายศรายุทธ เทพชาติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๕๘

เด็กชายศิริ ศีลารักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๕๙

เด็กชายสมพล ทิพย์กระโทก
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๖๐

เด็กหญิงสุพรรษา โคตจังหรีด
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๖๑

เด็กหญิงอรธิชา วศินไพบูลย์วงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๖๒

เด็กชายอัษฎาวุธ ทำทวี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๖๓

เด็กหญิงอาภาพร สายเล็ก
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๖๔

เด็กหญิงกนกฟา เสาวพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๖๕

เด็กหญิงกัญชลา แผงตัน
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๖๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ วงค์เก่า
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กาละสีรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๖๘

เด็กชายฉัตริน ณีรวรรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๖๙

เด็กชายถิรวุฒิ เสาวพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๗๐

เด็กชายทินกร มีทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๗๑

เด็กชายทิวานนท์ แสนศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๗๒

เด็กหญิงธนัชพร สงกูล
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๗๓

เด็กชายธนโชติ แก้วพูน
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๗๔

เด็กชายนทีกานต์ ปอมสุวรรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๗๕

เด็กชายนันตพัตน์ นาคินชาติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๗๖

เด็กหญิงปยพร ยินดีชาติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๗๗

เด็กหญิงปยะดา ศรีภา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๗๘

เด็กหญิงปยะดา สนโสม
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๗๙

เด็กชายพัสกร ดาทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๘๐

เด็กหญิงมินทร์ตรา ลำดวน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๘๑

เด็กหญิงวิภา ประเจียด
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๘๒

เด็กหญิงสุภารัตน์ พรมยกบัตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๘๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เนียมกุญชร
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๘๔

เด็กหญิงองค์อร สุภาษิต
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๓๗ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๘๕

เด็กชายอำนาจ ขีรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๘๖

เด็กชายเฉลิมชัย วงษ์วาสน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๘๗

เด็กชายเอกชัย ชาญศิล
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๘๘

เด็กหญิงฐิติกุล ทองทำกิจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๘๙

เด็กหญิงณีรนุช สุริเตอร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ แย่งรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๙๑

เด็กชายธีรภัทร จำเนียรกูล
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๙๒

เด็กหญิงประภาภรณ์ สุขรินทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๙๓

เด็กหญิงปยะนันท์ คงกุทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๙๔

เด็กชายพุทธิพงศ์ สีดาหวีด

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๙๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ หลงมัจฉา
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๙๖

เด็กชายยุทธนา นาคินชาติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๙๗

เด็กหญิงวรรณนิศา เต้นปกษี
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๙๘

เด็กชายวิชญะกรณ์ โพธิแก้ว

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๒๙๙

เด็กหญิงสุภานัน สนิทประโคน
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๐๐

เด็กชายเกรียงไกร ปาภูเขียว
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๐๑

เด็กหญิงกชกร ยิมรัมย์

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๐๒

เด็กหญิงกณิการ์ โจมรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๐๓

เด็กชายกันต์ธร ตะนุมาตย์
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๐๔

เด็กชายกิตติชัย โชงรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๐๕

เด็กชายจักรพล โชงรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๐๖

เด็กชายชานน พ่อศรียา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๐๗

เด็กชายชิษณุชา กันรัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๐๘

เด็กหญิงชุดิกาญจน์ ชุมชะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๐๙

เด็กหญิงญาณัท สีชมภู
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๑๐

เด็กหญิงญานิศา หวง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๑๑

เด็กหญิงญานิษา กลันประโคน

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๑๒

เด็กหญิงนปภา ทิสารัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๑๓

เด็กหญิงณัฐพร จะริรัมย์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๑๔

เด็กชายทวิกรณ์ ประจัญบาน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๑๕

เด็กชายนนท์รวี เชยรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๑๖

เด็กหญิงนลินนิภา สีสวย
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๑๗

เด็กหญิงบุษบงค์ เทือนประโคน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๑๘

เด็กหญิงปภัสรสภรณ์ ภาคศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๑๙

เด็กชายปรีชา อสุริทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๓๘ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๒๐

เด็กหญิงปานระพี จะแรมรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๒๑

เด็กชายพุฒิพงษ์ จะยินรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๒๒

เด็กหญิงภนิดา การะรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๒๓

เด็กชายรณฤทธิ

์

คงสุดี
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๒๔

เด็กชายนพรุจ นับถือสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๒๕

เด็กชายปณณธร โจมรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๒๖

เด็กชายปยวัฒน์ บุญศรีรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๒๗

เด็กชายพงส์เทพ วงศ์นาค
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๒๘

เด็กชายภาณุพงศ์ นะรีรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๒๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา จะรอนรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๓๐

เด็กหญิงชญานิน ครุฑประทาน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๓๑

เด็กหญิงชลลดา บุญคง
๑๕/๐๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๓๒

เด็กหญิงชลิดา เจียวรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๓๓

เด็กหญิงฐิติยา ไขรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๓๔

เด็กหญิงณัฐการต์ สีสุขใส
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๓๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สายแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๓๖

เด็กชายธนะชัย ปลืมกมล

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๓๗

เด็กชายภาณุ เจริญรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๓๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ กำรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๓๙

เด็กชายวันเฉลิม พรชู
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๔๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ แจ้งสนาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๔๑

เด็กชายศุถฤกษ์ จริบรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๔๒

เด็กชายศุภสัณห์ ขนิษฐารัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๔๓

เด็กชายอนุรักษ์ จิตรัมยื
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๔๔

เด็กหญิงอรพรรณ ขันทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๔๕

เด็กชายเดโชชัย คำปวง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๔๖

เด็กชายเทวกฤต เจริญรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๔๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เจริญยิง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๔๘

เด็กชายภูริวัฒน์ เจริญรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๔๙

เด็กหญิงมรกต สิริภัทรพงศ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๕๐

เด็กหญิงลักษิกา เจรียบรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๕๑

เด็กหญิงศิลารัตน์ ยมโฑธิกลาง

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๕๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ จิตรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๕๓

เด็กชายจักรกฤษ กุมรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๕๔

เด็กหญิงจิชัยยา สวัสดินะที

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๓๙ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๕๕

เด็กหญิงณภัทร์กมล ปาสานัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๕๖

เด็กชายธวิสตะ จะแรมรัมย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๕๗

เด็กหญิงธัญญาเรศ ร่มใหม่
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๕๘

เด็กหญิงธัญภรณ์ เครือจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๕๙

เด็กชายวัชรินทร์ นารถประสิทธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๖๐

เด็กหญิงศรัณย์พร ปานทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๖๑

เด็กหญิงสิงหาลักษณ์ ดาวตะคุ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๖๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ จูโต
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๖๓

เด็กชายสุรเดช วงศ์นาค
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๖๔

เด็กชายเจษฎากร นิลพัตนื
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๖๕

เด็กหญิงไออิมิ ซิมิซึ
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๖๖

เด็กหญิงชลดา วงค์คำมา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๖๗

เด็กหญิงณัฐพร จะริรัมย์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๖๘

เด็กชายธนโชติ ปานทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๖๙

เด็กหญิงอชิรญา มะลิซ้อน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๗๐

เด็กหญิงชนกนันท์ เครือจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๗๑

เด็กชายปญญพัฒน์ ปญญารัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๗๒

เด็กหญิงพรณภา มาลืบชาติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๗๓

เด็กหญิงรสินทรา สุขแสวง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๗๔

เด็กหญิงศิรินาท แสงขันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๗๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

กุญชร
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๗๖

เด็กหญิงแพรวา การะรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๗๗

เด็กหญิงกนลรัตน์ แว่นรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๗๘

เด็กหญิงกานต์สินี หวง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๗๙

เด็กหญิงชลิดา เจียวรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๘๐

เด็กหญิงชโยชา บุญศิริ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๘๑

เด็กหญิงณิชากร เกตุคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๘๒

เด็กหญิงปาณิศา ยิวารัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๘๓

เด็กหญิงผกามาศ โชงรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๘๔

เด็กหญิงวรรณนิษา สระแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๘๕

เด็กชายวันเฉลิม พรชู
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๘๖

เด็กหญิงวิภาวี พัสดร
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๘๗

เด็กหญิงสาวิกา ปานทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๘๘

เด็กหญิงสุธาสินี คะเชนรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

การะรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๔๐ / ๘๔๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๙๐

เด็กหญิงจิราพร เจียรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๙๑

เด็กหญิงชนิภา ศรีชมชืน

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๙๒

เด็กหญิงณิชาภัทร บัวปอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๙๓

เด็กหญิงนภัสสร คงสุดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๙๔

เด็กหญิงนฤมล นิมานรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๙๕

เด็กหญิงนันทพร เจียรัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๙๖

เด็กชายพนิต เยรัมย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๙๗

เด็กชายพิทักษ์ รักกระโทก
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๙๘

เด็กชายศตวรรษ อินเผือก
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๓๙๙

เด็กชายศักดา ใช้โฉมยงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๐๐

นางสาวอารตี ผู้วิเศษ
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๐๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสริมผล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๐๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ จิตรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๐๓

เด็กชายชนาธิป นับถือสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๐๔

เด็กหญิงญาณี ขนิษฐารัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๐๕

เด็กชายฐิติพงษ์ เจวรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๐๖

เด็กหญิงธัญภรณ์ เครือจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๐๗

เด็กหญิงภัทรวดี เจริญรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๐๘

เด็กหญิงวรรณนภา อินทรกำแหง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๐๙

เด็กชายวีรภัทร สีแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๑๐

เด็กหญิงอัญชลี เจวรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๑๑

เด็กหญิงเพราพิลาส แซ่รัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๑๒

เด็กชายฉิมพวงศ์ เจียมรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๑๓

นางสาวชลธิฌา สิธิพร
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๑๔

เด็กหญิงญาณิศา ทินปราณี
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๑๕

นายฐิติพงศ์ เจียวรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๑๖

เด็กหญิงฐิติพร กองแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๑๗

เด็กหญิงณัฐธิดา วิเลิศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๑๘

เด็กชายตะวัน มัชปะโม
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๑๙

เด็กชายธนากรณ์ ประจันบาน
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๒๐

เด็กชายนรินทร์ บริกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๒๑

เด็กชายบุญส่ง วงศ์สวรรค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๒๒

เด็กชายปฏิภาร เจียมรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๒๓

เด็กชายปรัชญา ปานทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๒๔

เด็กชายพงศกร พุ่มชะบา
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๔๑ / ๘๔๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๒๕

เด็กหญิงพรรษา โจมรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๒๖

เด็กชายพันธกานต์ จะเรรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๒๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ เจริญรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๒๘

เด็กชายระพีพัฒน์ จะริรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๒๙

เด็กหญิงรัญชนา มะลิซ้อน
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๓๐

นางสาววรรัตน์ จะเรตรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๓๑

เด็กชายวายุ อุปเทห์
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๓๒

เด็กชายวิรุธ เจริญรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๓๓

เด็กชายศิลปศรุต อดุลสุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๓๔

เด็กชายอภิชาติ เจียกรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๓๕

เด็กหญิงอมราพร เจริญสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๓๖

เด็กหญิงอลิสา อินทรกำแหง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๓๗

เด็กหญิงอัญธิกา อินทรคำแหง
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๓๘

เด็กชายอานนท์ แก้วสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๓๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เสริมผล
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๔๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญศรีรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๔๑

เด็กชายจักรพงษ์ สมหวังได้

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๔๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วรรณจรูญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๔๓
เด็กหญิงบัญชรลักษณ์

จะแรบรัมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๔๔

เด็กหญิงพลอย คำวิชัย
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๔๕

เด็กชายมนตรี เจริญรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๔๖

เด็กหญิงขนิษฐา สมานิตย์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๔๗

เด็กชายจรณินทร์ เจริญรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๔๘

เด็กชายจักรินทร์ จาดสุข
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๔๙

เด็กหญิงณัฐชนนท์ การรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๕๐

เด็กชายนครินทร์ นรินทร์รัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๕๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุทธิ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๕๒

เด็กชายวศิน นุยอนรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๕๓

เด็กหญิงวาสนา ไชยเขตต์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๕๔

เด็กชายศรศักดิ

์

เจริญรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๕๕

เด็กชายสัณหภาส พันธมาศ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๕๖

เด็กชายอนิวัฒน์ เชิญชู
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๕๗

เด็กหญิงอภิสรา ท่อจะโปะ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๕๘

เด็กหญิงอริสรา กองตุ้น
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๕๙

เด็กชายเอกรินทร์ จาดสุข
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๔๒ / ๘๔๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๖๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุมะหิงพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๖๑

เด็กชายธนากร สมบูรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๖๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

บังเอิญดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๖๓

เด็กหญิงนพมาศ ยินดีรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๖๔

เด็กหญิงบุษกร นพรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๖๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ นะรารัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๖๖

เด็กหญิงพรพิมล ทำมะณี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๖๗

เด็กชายราเชนทร์ จะแรบรัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๖๘

เด็กชายศักดา แปนประโคน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๖๙

เด็กชายศุภวิชญ์ จริตรัมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๗๐

เด็กหญิงสุนันทา เจริญรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๗๑

เด็กหญิงอธิชา เจริญรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๗๒

เด็กชายอนุสรณ์ ทองคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๗๓

เด็กหญิงอังคณา ถาวรนุรักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๗๔

เด็กชายเอกพันธ์ พิมพ์โคตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๗๕

เด็กหญิงนภัสสร เจริญรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๗๖

เด็กชายนันทวุฒิ คำพร้าว
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๗๗

เด็กหญิงลีลาวดี จริตรัมย์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๗๘

เด็กหญิงวิภาดา ทะเริงรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๗๙

เด็กหญิงเกศกนก ชุมพลวงศ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๘๐

เด็กชายกฤษฎา กังสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๘๑

เด็กชายกิตติธัช จะเรรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๘๒

เด็กชายคมสันต์ เสียดขุนทด
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๘๓

เด็กหญิงจันทิมา จะรับรัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๘๔

เด็กหญิงจินตนา จะริรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๘๕

เด็กหญิงจิรภิญญา พิศเพ็ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๘๖

เด็กหญิงชุติมา เกิดพระ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ธนะรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ชิณวงค์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๘๙

เด็กชายธนธรณ์ มีสานุ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๙๐

เด็กชายธนพัฒน์ จะแรมรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๙๑

เด็กชายปกรณ์ อะโรคา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๙๒

เด็กหญิงปรารถนา แก้วยงกฏ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๙๓

เด็กหญิงปวรวรรณ เจริญรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๙๔

เด็กหญิงปาณิศา ใจตรง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๔๓ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๙๔๙๕

เด็กหญิงพัชชา ขอมเมืองปก
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๙๖

เด็กหญิงสุพัตรา แสงแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๙๗

เด็กชายอดิเทพ จันทร์ประโคน
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๙๘

เด็กชายเอกณรงค์ อรุณรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๔๙๙

เด็กชายเอกณรินทร์ อรุณรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๐๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชียร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๐๑

เด็กหญิงกานต์สิริ สินศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๐๒

เด็กหญิงณัฐมน อะโรคา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๐๓

เด็กชายธนาพัฒน์ อะโรคา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๐๔

เด็กชายธนโชติ จะเรียนรัมย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๐๕
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

เจะรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๐๖

เด็กชายนันทภพ รอบแคว้น
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๐๗

เด็กหญิงนันท์นภัส ก้อนดินจี

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๐๘

เด็กหญิงบงกชกร ทะนวนรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๐๙

เด็กชายปกรณ์ เจียวรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๑๐

เด็กหญิงปรียา งามสง่า
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๑๑

เด็กหญิงปารณีย์ งามสง่า
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๑๒

เด็กหญิงพรรภษา เจริญรัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๑๓

เด็กชายพิชญตม์ เทียมเลิศ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๑๔

เด็กหญิงภัสรา แลดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๑๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ จะรอนรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๑๖

เด็กหญิงรุจิรา แจะรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๑๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ขบวนงาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๑๘

เด็กหญิงวรินทร์ธรา เจริญรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๑๙

เด็กชายศรัณย์ จะรอนรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๒๐

เด็กชายสมิทธ์ สมยินดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๒๑

เด็กชายสิทธิโชค จะแรกรัมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๒๒

เด็กหญิงสุพิชชา จันทชัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ อะโรคา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๒๔

เด็กชายกฤษฎา แช่มช้อย
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๒๕

เด็กหญิงจุฑามาศ มันสลาย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๒๖

เด็กหญิงชนิกานต์ วิชัยเลิศ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๒๗

เด็กหญิงญาดา บุญปก
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๒๘

เด็กหญิงณัฏฐิดา ชิญวงค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๒๙

เด็กชายณัฐยศ นาชัยแพง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๔๔ / ๘๔๕
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บร ๔๔๕๙/๒๙๕๓๐

เด็กหญิงบุษยมาส ทรงชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๓๑

เด็กหญิงปาริฉัตร จะรอนรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๓๒

เด็กชายภานุพงษ์ กองกูล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๓๓

เด็กหญิงรวิภา รอบแคว้น
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๓๔

เด็กหญิงวรรณสุข เจริญรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๓๕

เด็กหญิงวันวิษา นรารัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๓๖

เด็กชายวีรภัทร พรมงาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๓๗

เด็กชายสวิช สอนสำแดง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๓๘

เด็กหญิงสุกานดา จรัลรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๓๙

เด็กหญิงอนันตญา สินศิริ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๔๐

เด็กหญิงอังศุมาลิน การกระสัง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๔๑

เด็กหญิงเบ็ญญทิพย์ การณรงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๔๒

เด็กหญิงฐิตาพร เจะรัมย์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๔๓

เด็กหญิงณัฐธิดา นิกรรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สีพิมพ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๔๕

เด็กชายธีรพงศ์ ดีนารัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๔๖

เด็กชายนิรนทน์ ก้านรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๔๗

เด็กหญิงรสริน นะรนรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๔๘

เด็กหญิงวินิดา อุไรพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๔๙

เด็กชายวิศรุต ทะนวนรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๕๐

เด็กหญิงจันทกานติ

์

ช่วยหลำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๕๑

เด็กหญิงฐิดาพร นะรนรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๕๒

เด็กชายธนพล จะรอนรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๕๓

เด็กหญิงวัศนี สิลินทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๕๔

เด็กชายจรรยวรรธ ปลืมกมล

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๕๕

เด็กชายจริวัฒน์ ประมิตรรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๕๖

เด็กชายวุฒิชัย ชะนะบุญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๕๙/๒๙๕๕๗

เด็กหญิงสรณ์สิริ เจริญรัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจดีย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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