
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๓๘,๔๙๑ คน ขาดสอบ ๘,๒๘๗ คน คงสอบ ๓๐,๒๐๔ คน สอบได้ ๑๗,๗๕๗ คน สอบตก ๑๒,๔๔๗ คน (๕๘.๗๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๐๑

เด็กชายไกรวิชญ์ การเพียร
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๐๒

เด็กชายชนาธิป อุไรแข
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๐๓

เด็กชายบุรินทร์ ชินรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๐๔

เด็กชายสรายุทธ บุญมี
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๐๕

เด็กชายอภิชา ติ ไผ่วงศ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๐๖

เด็กชายพงษกร คะเลรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๐๗

เด็กชายวิษณุวงศ์ ขวัญรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๐๘

เด็กชายอรรคชัย รัตน์หิรัญ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรภูมิวิทยา กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๐๙

เด็กหญิงวรัชยา นามเนา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๑๐

เด็กหญิงญาดา แสวงบุญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๑๑

เด็กหญิงอารยา เลิศเสนา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๑๒

เด็กหญิงณัชชานันท์ เลิศเสนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๑๓

เด็กหญิงพิมพิกา เกรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๑๔

นางสาวพุทธนาพร ทรงรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๑๕

นางสาวกุลนิดา ดอกเกษ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๑๖

นางสาวอรวรรณ พลอยรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๑๗

นางสาววรรณภา การัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๑๘

นางสาววิภารัตน์ ฉลูรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๑๙

นางสาวสุภาภรณ์ อุสารัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๒๐

นางสาวชฏาภรณ์ อุส่าห์รัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๒๑

นางสาวชฏาพรรณ อุส่าห์รัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๒๒

นางสาวกชมน จิตไทย
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๒๓

นางสาวสุภาพร มีทรัพย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๒๔

นางสาวพรชิตา จากรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๒๕

นางสาวณัฐชา ดุนโคกสูง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๒๖
นางสาวนันณภัชสรณ์

ดันลอป

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๒๗

นางสาวอภัสรา พรมชาติ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๒๘

นางสาวอภิญญา คลีกร

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๒๙

นางสาวอารีรัตน์ สารศักดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๓๐

นางสาวมลธิรา จันทร์ดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๓๑

นางสาวนภาวรรณ เกล้ารัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๓๒

นางสาวพรรณษา เกียงรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๓๓

นางสาวเจนจิรา เพ็งศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๓๔

นางสาวอทิตยา แก้วสีใส
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๓๕

นางสาวสุรีรัตน์ รักษา
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๓๖

นายพงศธร โกติรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๓๗

นายดัสกร บุญญา
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๓๘

นายสหรัฐ พยัคฆะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๓๙

นายธนกฤต โสภากุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๔๐

นายสหวัชช์ ชำรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๔๑

นายคณาวุธ อินทรกนิฏฐ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๔๒

นายธีรภัทร ห้องแซง
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๔๓

นางสาวสุฐิตา คงพลปาน
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๔๔

นางสาวศิริญร์ญา ดีแปน
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๔๕

นางสาวดาหวัน เจริญธรรม
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๔๖

นางสาวเมย์ศา แอมรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๔๗

นางสาวนริสรา ลายทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๔๘
นางสาววรรณฉลีภรณ์

พึงประโคน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๔๙

นางสาวสิธิมา เรืองรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๕๐

นางสาวกุนจิรา กันรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๕๑

นางสาวสุกัญญา วิเศษเนตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๕๒

นางสาวพัชรีกร คลายโศก
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๕๓

นางสาวธนาลักษณ์ โอชำรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๕๔

นางสาวอรพิน พลอยรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๕๕

นางสาวศิริมาศ พูนแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๕๖

นางสาวเพ็ญศิริ อาจทวีกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๕๗

นางสาววรนุช คืนรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๕๘

นางสาวนิตยารัตน์ วิรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๕๙

นางสาวชนัฏธิดา นครชัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๐๐๖๐

นางสาวปวีณา ใจกล้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๖๑

นางสาววรรณี เกิดแกล้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๖๒

นางสาวเบญจรัตน์ ชัยศรีรัมย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๖๓

นางสาวพรรณวร งามเลิศ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๖๔

นางสาวคัทลียา ยอดกระโทก
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๖๕

นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์เพชร
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๖๖

นางสาวปนัดดา บวรพีชยานุรักษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๖๗

นางสาวนิตยา ทองโกย
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๖๘

นางสาววิยะดา สร้อยจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๖๙

นายนนวิทย์ เนียมไธสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๗๐

นายอัพดุลเลาะ สมัยบุรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๗๑

นายสุพัฒนโชติ เพ็ชรเลิศลำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๗๒

นางสาวพรนภา วงศ์หา
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๗๓

นางสาวกรรณิการ์ เพประโคน
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๗๔

นางสาววันทนา เบียดรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๗๕

นางสาวสุรีพร เรืองรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๗๖

นางสาวพัชลีกร ครึกรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๗๗

นางสาวสุภัทรา รอบแคว้น
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๗๘

นางสาวกาญจนา เกล้ารัมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๗๙

นางสาวโสภาสี กรุมรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๘๐

นางสาวชลดา คลิงเกล้า

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๘๑

นางสาวยสุตรา อิณรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๘๒

นางสาวพรพิมล อัมรารัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๘๓

นางสาวมัสยา ปลังประโคน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๘๔

นางสาวยอดขวัญ แก้ววิเศษ
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๘๕

นางสาวณัฐกานต์ อยู่รัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๘๖

นางสาววีรกัญญา โพธิพิณ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๘๗

นางสาวจุฑามณี วงศ์เย็น
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๘๘

นายคมสรรค์ จินันทยา
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๘๙

นายอนุธิพงษ์ ณรงค์มี
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๙๐

นายนันทสัณฑ์ หนินต๊ะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๙๑

นายสิทธิพันธ์ ศรีโพธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๙๒

นายวีรภัทร ชัยศรีรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๙๓

นายกิตติศักดิ

์

กรุมรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๙๔

นายเอกราช ทรงรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๙๕

นายณัฐพงษ์ สายสุวรรณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๙๖

นายวุฒินันฑ์ พลาหาญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๙๗

นายอดิเทพ กล้ารัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๙๘

นายนามณัฐ ทองสคต
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๐๙๙

นายภาณุพงศ์ พูนประโคน
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๐๐

นายอานนท์ กริดรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๐๑

นายธนกฤต อาสัยรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๐๒

นายกรณ์พงศ์ อาญาเมือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๐๓

นายนันทวัฒน์ จันทร์ประโคน
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๐๔

นายสุรวุธ วัดจะโปะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๐๕

นายอณุสรณ์ ลีรัง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๐๖

นายภูวมินทร พรมปญญา
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๐๗

นายสรวิชญา เอมสวัสดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๐๘

นายอนุชา สุทธิ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๐๙

นายภูวมินทร์ สุขแสวง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๑๐

นายศักดิชัย

์

เรืองรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๑๑

นายณรงค์ฤทธิ

์

เรืองรัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๑๒

นางสาวพัชราภา พงไธสงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๑๓

นางสาวศิริลักษณ์ อาญาเมือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๑๔

นางสาวอารียา กริดรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๑๕

นางสาวอารียา สุขไตรรัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๑๖

นางสาวสุชญา เอการัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๑๗

นางสาวนิฑาดา ดูชัยรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๑๘

นางสาวไพลิน พันชนะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๑๙

นางสาวจันทร์พร วงวงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๒๐

นางสาวทัศนีย์ แปลกรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๒๑

นางสาวเพชรวิไล ออจ้า
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๒๒

นางสาวศิริรักษ์ ศิริพงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๒๓

นางสาวสรวงสุดา ไชยรส

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๒๔

นางสาวกัลย์สุดา ปลีนารัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๒๕

นางสาวอัญธิดา แผ้วพลสง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๒๖

นางสาววาสนา ใจหวังชนะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๒๗

นางสาวศศิธร พองขุนทด
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๒๘

นางสาวมิรันตี เพชรจำรัส

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๒๙

นางสาวศุภากานต์ กึนรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔ / ๕๐๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๓๐

นางสาวเยาวเรศ ระลึกมี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๓๑

นางสาวพรพิมล เหมหงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๓๒

นางสาวจิตรลดา สังข์อยู่
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๓๓

นางสาววิมลรัตน์ ฤกษ์ชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๓๔

นางสาววิจิตรา คงพลปาน
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๓๕

นางสาวนัยเนตร แสนรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๓๖

นางสาววารีรัตน์ กริมรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๓๗

นายวริทธิ

์

บำรุงบุรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๓๘

นายณัฐพงศ์ โกรัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๓๙

นายภุชิชัย ยิมจัตุรัส

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๔๐

นายวรวิทย์ มงคลเจริญแสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๔๑

นายธีรเทพ เชียมประโคน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๔๒

นายสันติ ปรายบุญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๔๓

นายวัชระ ณีรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๔๔

นายพีรพัฒน์ จารัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๔๕

นายจักรพันธุ์ คงเรืองศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๔๖

นายนครินทร์ สมรรัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๔๗

นางสาวพัชรินทร์ ประเสริฐศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๔๘

นางสาวณัฐริกา กลิงรัมย์

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๔๙

นางสาวพนิดา จอยนอก
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๕๐

นางสาวอรอุษา เรืองชาญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๕๑

นางสาวเขมิกา ขจีฟา
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๕๒

นางสาวศิริภัทชา เพ็งรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๕๓

นางสาววรรณษา ใหญ่เลิศ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๕๔

นางสาวนุสบา เพ็ชรเลิศ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๕๕

นางสาวเพ็ญพิชชา สายชมภู
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๕๖

นางสาวณัฐวรรณ ทรงรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๕๗

นางสาววนิดา เพ็ชรเลิศ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๕๘

นางสาวสุกัญญา แสนเลิศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๕๙

นางสาวรัชดาภรณ์ เพ่งพิศ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๖๐

นางสาวสุภัฒศร กันรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๖๑

นางสาวแสงทอง พานทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๖๒

นางสาวสุวรรณสา เถกิงผล
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๖๓

นางสาวฟาใส สุรินสมบูรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๖๔

นางสาวธันวาลักษณ์ พงศ์จริยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕ / ๕๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๖๕

นางสาวสุกฤตตา เทียมเลิศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๖๖

นางสาวปยะภัทร อุ่นรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๖๗

นางสาวโชติกา นวนประโคน
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๖๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อยู่รัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๖๙

เด็กหญิงวริศรา นามโคตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงรมณ เกษรจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงนันทัชพร แนบสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๗๒

เด็กหญิงเพชรลัดทา งามรอน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงพิณชนก นามสมบูรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงกาญจนา เมยประโคน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงรัญชิดา ฮาเจริญกุล
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๗๖

เด็กหญิงณัฐพร เพาะพูน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๗๗

เด็กหญิงลักษณียา ปนะการัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๗๘

เด็กชายวีรกาญจน์ ชีไธสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๗๙

เด็กชายศักดิธัช ดนัยรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๘๐

เด็กชายภูวนาท กริดรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๘๑

เด็กชายชิษณุชา สมัญญา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๘๒

เด็กชายลิปปกร อาสา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๘๓

เด็กชายชินกร น้อยเพชร
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๘๔

เด็กชายนัฐวัฒน์ โล่ห์นารายณ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๘๕

เด็กชายดนุพร เปลียนสุข

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๘๖

เด็กชายภัทราวุธ พาจันลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ การเพียร
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงวศิษา เหวยรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงเบญจมาศ มงคลดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงเพลงพิณ ชำนิจ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๙๑

เด็กหญิงศศิธร ชุมขุน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๙๒

เด็กหญิงฝนมีนา สะถิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๙๓

เด็กหญิงกัญญาภัทร อาญาเมือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงสุธินันท์ ไชยรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงปุณณภา ตระกูลรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงสุคนธวา จีนใจนาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงอทิตยา ชัยรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๙๘

เด็กหญิงธิดามาศ วิเชียรรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงนวลอนงค์ กริดรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงกุลรัตน์ ปลอดประโคน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงอรณิชา อุตสารัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๐๒

เด็กหญิงสุวรรณี แผ่นทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงอาริยา กะชิรัมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๐๔

เด็กชายศุภากร แสงรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๐๕

เด็กชายวีรศักดิ

์

ดีสม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๐๖

เด็กชายวุฒิชาติ กริดรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๐๗

เด็กชายอดิเทพ อาญาเมือง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๐๘

เด็กชายธนาธิป แผ้วพลสง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๐๙

เด็กชายธาราคง สัตตารัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๑๐

เด็กชายวิวัฒน์ ปูดวงรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๑๑

เด็กชายอภิรักษ์ อุไกรหงษา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๑๒

เด็กชายปรัชญา อัมรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๑๓

เด็กชายรุ่งโรจน์
พรหมทศนานนท์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๑๔

เด็กชายนนทกฤต โกบรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๑๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

จันลมุนมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๑๖

เด็กชายสรศักดิ

์

เสรีกุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วกอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๑๘

เด็กหญิงนฤมล วรวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๑๙

เด็กหญิงเบญญาภา จิรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คังดงเค็ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๒๑

เด็กหญิงอรปรียา เจริญสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงลักษมี อุดมศักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงนำริน อุ่นศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงสุชาดา นวลพริง

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ วิชาพล
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงนิรา แผ้วพลสง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงญาติกา ตรวจมรคา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๒๘

เด็กชายชลณัท อังกรรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๒๙

เด็กชายปณิชย์ แปลงทุน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๓๐

เด็กชายนวมินทร์ สุขแสวง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๓๑

เด็กชายอิทธิพล ใบรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๓๒

เด็กชายธรรมรัช สุทธิ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ ตาดไธสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๓๔

เด็กชายพลพล มอมขุนทด
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๓๕

เด็กชายสวิตต์ สายทะเล
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๓๖

เด็กชายจาตุรณตร์ จิรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ พิมสา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๓๘

เด็กชายภัทรพงศ์ การัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๓๙

เด็กชายสุทัศน์ สุทธิ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๔๐

เด็กชายรัชชานนท์ ไกรรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๔๑

เด็กชายศักดิพัฒน์

์

ชระศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๔๒

เด็กชายยศกร ปนทิม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๔๓

เด็กชายกิตตินันท์ อันทรง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๔๔

เด็กชายกฤษณะ เครืองรัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๔๕

เด็กชายวีรภัทร อักสวง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๔๖

เด็กชายปฐพี นยินรัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงฐานิยา นพตลุง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภัทรบพิตร กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงรุจิษยา รัศมี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สีดำ
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๕๐

เด็กชายตัณฐโชติ สุขโข
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๕๑

นายภัทรกฤต อาจจำนงค์
๒๘/๔/๒๕๓๓

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงเขมิกา เรืองศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๕๓

สามเณรธนวัฒน์ มงคล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๕๔

เด็กชายแสงสุริยา ธรรมนิทา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๕๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ การัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๕๖

เด็กหญิงกันต์กมล จานรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ อุดมวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๕๘

เด็กหญิงนัยนา อาญาเมือง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๕๙

เด็กหญิงอัยรินทร์วดี จันทร์กล้า
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงชุติมา พีชนาหรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา สายดวง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงศรีสุนันท์ พูนแสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงพิมพา อักษรณรงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ เรืองไพศาล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๖๕

เด็กชายสุพการ วิชิตรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๖๖

เด็กชายราเชนทร์ เปลืองรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๖๗

เด็กชายไตรภพ หมายมัน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๖๘

เด็กชายเมธิชัย สิงห์รี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๖๙

เด็กหญิงอรณิชา สามแสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๗๐

เด็กหญิงวนิดา สุภาพรม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๗๑

เด็กหญิงเหมสุดา โพธิเกษม

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๗๒

เด็กหญิงนาตยา สมพงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๗๓

เด็กหญิงวิภาดา ทะเริงรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๗๔

เด็กหญิงสุขิตา สำนักนิตย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๗๕

เด็กชายเอกสิทธิ

์

นราชรัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๗๖

เด็กชายสุเมธ สายน้อย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๗๗

เด็กหญิงสุธาวี เจียะรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๗๘

เด็กหญิงกัญชพร หล้าบุ้งสาย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๗๙

เด็กชายรวิพล ภูมิวิจิตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงสุนิสา หุ่นเก่า
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงคริมา เหล็กกลาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๘๒

เด็กหญิงอรปรียา สังเสวี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๘๓

เด็กหญิงปริญญา ประเสริฐศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๘๔

เด็กชายลัทธพล สุดงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๘๕

เด็กหญิงสุพรรษา เรือกชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๘๖
เด็กหญิงประสมทรัพย์

ตรวจมรรคา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๘๗

เด็กหญิงเพชรชรา อินทรชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงนิรณี กุลรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๘๙

เด็กหญิงอนุสรา แช่มรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๙๐

เด็กชายคมสัน พรมทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๙๑

เด็กหญิงแก้วมณี วิเสริฐรัมย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงปาริชาติ อีนสำราญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๙๓

เด็กหญิงณัฐมล สุขประเสริฐ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๙๔

เด็กชายสุรเดช สังขวรรณ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๙๕

นางสาวปยะวรรณ จอดสันเทียะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๙๖

เด็กชายศุภณัฐ ไกรแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๙๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุตรสันต์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๙๘

เด็กหญิงฐิตาภา ปนหอม
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๒๙๙

นายบุญส่ง เนริกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๐๐

เด็กชายจักกฤษณ์ จบไตรเภท

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๐๑

นายกฤตเมธ เกิดบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๐๒

นายกิตนุกุล สุขประเสริฐ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๐๓

นางสาวศรัญญา หรังอรุณ

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๐๔

นางสาวชลดา บุญเย็น
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๐๕

นายสุภโชค กางรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๐๖

นายธีรพงษ์ แซมรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๐๗

นายภาสกร มณีวรรณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๐๘

นายชัยวุฒิ ดัดตนรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๐๙

นายจักรกฤษณ์ ประทุมวัน
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๑๐

นางสาวปนมณี การุญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๑๑

นางสาวศิริวรรณ หล้าหลง
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๑๒

นางสาวจิตสุภา ชัยพา
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๑๓

นางสาวนัฐธิชา สวัสดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๑๔

เด็กชายวีระพล ยิงกร้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๑๕

เด็กชายนฤคม มานรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๑๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

ภักดีนันท์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๑๗

เด็กชายนฤคม เจริญรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๑๘

เด็กชายวีรพงษ์ กระแจะจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๑๙

เด็กชายสิริชัย สวัสดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๒๐

เด็กชายอรรถพล บัวชาวนา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๒๑

เด็กชายอัศนัย จุฬามณี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๒๒

เด็กหญิงปารวี สลุปพล
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๒๓

เด็กหญิงวรรณภา ใมรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๒๔

เด็กหญิงวัฒนาวดี นามวงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๒๕

เด็กหญิงอาทิตยา นุแรมรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๒๖

เด็กหญิงอิสริยา คงรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๒๗

เด็กชายธนกร คำบาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๒๘

เด็กชายธันยบูรณ์ เทียนหอม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๒๙

เด็กชายมงคล เฉลิมไธสง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๓๐

เด็กชายสุพล ฉิมมาลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๓๑

เด็กหญิงกนกพร พุดพัด
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๓๒

เด็กหญิงชมพูนุช สมสวย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๓๓

เด็กหญิงนฤมล สิงห์น้อย
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๓๔

เด็กหญิงวาสนา อุไรมาลย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๓๕

เด็กหญิงอรนภา อะรัญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๓๖

เด็กชายธนะดี ปญญา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๓๗

เด็กชายวีระชัย ชะนะทเล
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๓๘

เด็กชายวรโชติ นานินรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงอรนภา จันทร์สว่าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๔๐

เด็กชายธีระวัฒน์ อินมะณี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๔๑

เด็กหญิงอลิสา โสวภาค
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๔๒

เด็กหญิงรุ่งไพลิน เพชรพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๔๓

เด็กชายสมมาศ กลองพรหม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๔๔

เด็กชายธนชัย อุตมะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๔๕

เด็กชายธนชาติ อุตมะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๔๖

เด็กชายศตวรรษ แขรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๔๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ เงาใส
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๔๘

เด็กหญิงกัญญภัค คะเรรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๔๙

เด็กชายสุพร เฉลิมไธสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๕๐

เด็กชายภูริพัฒน์ ศรีวิสรณ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๕๑

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ประกอบนันท์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๕๒

เด็กชายภัทรพล คะทดรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๕๓

เด็กหญิงนฤมล จำปาทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๕๔

เด็กหญิงรัตนา เกตุชิต
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงวรรณวิภา อินสุพรรณ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงเพชรลดา เจิมขุนทด
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงซูลีน่า อาหมัด
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงฐิติกานต์ บาลรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๕๙

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญครอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๖๐

เด็กชายพงษ์เทพ ผลเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๖๑

เด็กชายอภิรักษ์ ดอกสี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ภูวิโคตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงฐิตาภา เยรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ ระตาภรณ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๖๕

เด็กชายธีรภัทร ภิรมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๖๖

เด็กชายวีรภัทร จันทำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๖๗

เด็กชายรณชัย ปลังกลาง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๖๘

เด็กชายจีรวัฒน์ วันเพ็ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๖๙

เด็กชายธงชัย อิมศีล

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๗๐

เด็กหญิงวนิดา สมบูรณ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงวารุณี บวรรัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๗๒

เด็กหญิงรมิตา ใคร่นุ่นสิงห์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๗๓

เด็กหญิงปนัดดา เอการัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๗๔

เด็กชายอดิเทพ หัวคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๗๕

เด็กหญิงศรีวิภา กุลบุตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปรินรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แช่มรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๗๘

เด็กหญิงพัทธิดา เอ่งฉ้วน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ลัทธิวาจา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๘๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิเศษหล้า
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๘๑

เด็กชายอนุเทพ ปญญาวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๘๒

เด็กหญิงปนัดดา เจียงรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๘๓

เด็กหญิงนัฐาภรณ์ หมวดมะหิงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๘๔

เด็กหญิงปยะมาศ ประสาทกสิกิจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๘๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชุมพล
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๘๖

เด็กชายอัครชัย ดีมาก
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๘๗
เด็กหญิงมณีหยาดฟา บุญนา

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๘๘

เด็กหญิงเทวิกา ศิริุบุญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๘๙

เด็กหญิงธัญพิมล คะโรรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๙๐

เด็กหญิงศิริประภา มติยภักดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๙๑

เด็กชายภัทรพล สังสีแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๙๒

เด็กชายจักรินทร์ สุโพธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงจาวิภา สุกร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๙๔

เด็กชายวีรภัทร มะนาศรี
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงขวัญจิรา จันทร์สา
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงปลิตา ชาจันดี
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงปาลิตา โสภาพ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงพิจิตรา แก้วสมุทร
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงสุนิสา อักษรณรงค์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๐๐

เด็กหญิงวนิดา ปตรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๐๑

เด็กชายธีรภัทร ทองสิมมา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๐๒

เด็กหญิงอริสรา โคตรเสนา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๐๓

เด็กชายพีรภัทร พันธ์ทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๐๔

เด็กหญิงบุญญิศา กำจร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๐๕

เด็กหญิงอาริยา ทองทรวง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๐๖

เด็กชายนพพร บุญลาภ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๐๗

เด็กชายพิชิตชัย โกสีย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๐๘

เด็กชายพีรภัทร ปลงรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๐๙

เด็กชายอนุชา ปะรุนรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๑๐

เด็กหญิงมินทราดา ไชยโย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๑๑

เด็กชายธิติวุฒิ ครุฑโปร่ง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงชนรดี บำรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๑๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

เสริมจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ นามอาษา
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๑๕

เด็กหญิงกรรณิกา สุวรรณกรึก
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๑๖

เด็กหญิงวรรณิต เชือทอง

้

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตราด วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงชมพูนุช ชำนาญเลือย

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๑๘

เด็กหญิงฟาลิดา บวรรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงสมประสงค์ บุระศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๒๐

เด็กหญิงสายนำผึง

้

จันทร์โคน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๒๑

เด็กชายนพรัตน์ มะโนรัตน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๒๒

เด็กหญิงนิพาดา อะปะหัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๒๓

เด็กชายปฏิพันธ์ แสงคำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงผุสดี พันธ์รัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๒๕

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ตาประโคน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๒๖

เด็กหญิงรัตนประภา บุญรักษา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๒๗

เด็กหญิงลัดดา สาลีรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงวนิชญา หลับรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๒๙

เด็กชายวทัญู มาลัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๓๐

เด็กหญิงวรพรรณ โสระมัค

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๓๑

เด็กหญิงศรารัตน์ สุดตาซ้าย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๓๒

เด็กหญิงศุภิสรา เขินไพร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา รัตนเสน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๓๔

เด็กหญิงสุทธาสิริ กิงแก้ว

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๓๕

เด็กหญิงอภิญญา ทับอุดม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๓๖

เด็กชายอุกฤษฎ์ ทองวิเชียร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๓๗

เด็กหญิงอุรชา กลินหอม

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๓๘

เด็กชายกมลยศ โปยทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๓๙

เด็กหญิงกรกมล ดอนพิมพา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๔๐

เด็กชายกฤษณพงษ์ เชียงค้าย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๔๑

เด็กหญิงพรฤทัย บุญหนัก
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๔๒

เด็กหญิงแพรวา ทูลฉลาด
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๔๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุทธิ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๔๔

เด็กหญิงอริสา นพกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๔๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ ดัดถุยาวัตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงณัฐชา สีดา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๔๗

เด็กหญิงดวงกมล เกิดรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๔๘

เด็กหญิงอรปรีญา ประทา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๔๙

เด็กชายทัศน์พงษ์ จินรัมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๕๐

เด็กหญิงศิริวรรณ พิมอักษร
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๕๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุพนาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๕๒

เด็กหญิงปาริชาติ ไชยศรีรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๕๓

เด็กหญิงพัณณิตา อับสีรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๕๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แพไธสง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๕๕

เด็กหญิงสุวนันท์ เติมทรัพย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๕๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

ขาวงาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๕๗

เด็กหญิงอ้อมใจ ชาติประสพ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๕๘

เด็กชายกันตพงษ์ ผมพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๕๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

ยิงนอก

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๖๐

เด็กหญิงชลธิฌา สวัสดีลาภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงดวงกมล ปะนุรัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๖๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ถังนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๖๓

เด็กชายภานุวัฒน์ จิตมะกลำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงกัลยากร มารศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๖๕

เด็กหญิงจันทิรา แชบรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๖๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ ปะรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๖๗

เด็กหญิงตะวัน มากะเต
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๖๘

เด็กหญิงนวรี ปตรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๖๙

เด็กหญิงสิริกฤษญา ร่วมศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๗๐

เด็กหญิงอิสริญาพร กันแคล้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๗๑

เด็กชายสวณัฐ พรมเกตุ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๗๒

เด็กชายจักรพันธ์ ปุลันรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๗๓

เด็กหญิงจิณัฐตา ทาเงิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๗๔

เด็กชายธนกฤต คำสงคราม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๗๕

เด็กชายบูชิต สุดสวาด
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๗๖

เด็กหญิงไพรลิน พิลาลี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๗๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศิริโสภณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๗๘

เด็กหญิงวิมล สีดา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๗๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ไชยโย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๘๐

เด็กหญิงกมลภพ โยธิกา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๘๑

เด็กหญิงตันหยง บาลรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๘๒

เด็กหญิงภาวินี ปะทิรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๘๓

เด็กหญิงรัติกาล สายทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๘๔

เด็กหญิงกันติยา ปะโนรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๘๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา ปนรัมย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ เปนรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๘๗

เด็กหญิงนัทรียา บำรุงตา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๘๘

เด็กชายพัฒนพงษ์ โพนสูง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงมณีเนตร กุมรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๙๐

เด็กชายวีระพันธ์ ลับรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๙๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดีล้อม
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๙๒

เด็กชายเสกสรรค์ แก้วกู่
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๙๓

เด็กชายเอกราช กังสันเทียะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๙๔

เด็กหญิงกรรณิกา ปกกาโล
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๙๕

เด็กหญิงพรนภา พรมลี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๙๖

เด็กชายพงษ์พัฒน์ พลเมืองรัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๙๗

เด็กหญิงภูษิตา พนารินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงภัทราพร จงสวัสดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๔๙๙

เด็กหญิงมาลัยรัตน์ อาภรณ์รัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๐๐

เด็กชายสราวุฒิ กองแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงรัตนวดี เอียมรัมย์

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๐๒

เด็กชายภาคภูมิ บุญรอดรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม วัดธงไชยสว่างอรุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๐๓

เด็กชายธนทัต บุญเกิด
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๐๔

เด็กชายพีระพัฒน์ โถประโคน
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๐๕

เด็กชายภัทรพงษ์ บุษยาตรัส
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๐๖

เด็กหญิงปญจารีย์ อับสีรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๐๗

เด็กหญิงสุนิสา เยก้อนทอง
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๐๘

เด็กหญิงอรญาดา อับสีรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๐๙

เด็กหญิงอินทิรา พิมพ์เรือง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๑๐

เด็กชายกิตติธัช สุขใหญ่
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๑๑

เด็กชายจิรวัฒน์ หงิมกระโทก
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๑๒

เด็กชายคณนาถ บุญมี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๑๓

เด็กชายสุธี อิมรัมย์

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงสุวภัทร สนโสม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๑๕

เด็กหญิงสุชานรี ลีประโคน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงสุธาสินี เอียมรัมย์

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๑๗

เด็กหญิงอรอนงค์ อุ้ยรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๑๘

เด็กชายมงคล ปลูกรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๑๙

เด็กหญิงกัณฐิกา สุขประเสริฐ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๒๐

เด็กชายต้นตะวัน สุขตะเคียน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๒๑

เด็กชายปกาศิต โรปรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๒๒

เด็กชายพิพัฒน์ แสงชุมภู

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๒๓

เด็กชายวรินทร์ วาโยพัด
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๒๔

เด็กชายวัชระบูล พรมจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดือง

่

วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๒๕

เด็กหญิงนปภา นิพรรัมย์
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๒๖

เด็กชายพีรภัทร เรืองประโคน
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๒๗

เด็กชายไกรลาศ ภาคพรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๒๘

เด็กชายธนโชติ ศิริกรรณิกา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๒๙

เด็กชายกมล โฉมจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๓๐

เด็กชายรัชพล แดงสี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๓๑

เด็กหญิงณัฐวิณี อุ้มรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๓๒

เด็กหญิงนิศา เสาวพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๓๓

เด็กหญิงปทิตตา กะบินรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๓๔

เด็กหญิงฐิติพร สอนบัว
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๓๕

เด็กชายวีรภัทร สันโดด
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๓๖

เด็กหญิงสโรชา ชารีกร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๓๗

เด็กชายสุรชัย อัมพรรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๓๘

เด็กหญิงวริศรา สองประโคน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดชัย วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๓๙

เด็กชายชนะชัย รบไพรรินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๔๐

เด็กชายณัฐพล พลสนาม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๔๑

เด็กชายธนภัทร อะรัญ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๔๒

เด็กชายประกาศิต อะรัญ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๔๓

เด็กชายมนิต สาละ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๔๔

เด็กชายอุกฤษฎ์ รอบแคว้น
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงจิราพัชร มารศรี
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๔๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ กล้วยกลาง
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๔๗

เด็กหญิงญาสุมินทร์ ประเสริฐศรี
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๔๘

เด็กหญิงฐานิกา วอนรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๔๙

เด็กหญิงธนพร เอียมรัมย์

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๕๐

เด็กหญิงมนัสขวัญ อรัญ
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๕๑

เด็กหญิงมาริษา นนทะวงษา
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๕๒

เด็กหญิงมุจิรานันท์ หลวงวิเวก
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไม่รอดดี
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงกันติชา ปุโนรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๕๕

เด็กชายณัฐภูมิ เกิดทรัพย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๕๖

เด็กชายธนากร ศรีโคตร
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๕๗

เด็กชายพิทักษ์ เอียมรัมย์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๕๘

เด็กชายชาคริต นาอุดม
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๕๙

เด็กชายฐิติโชติ อะรัญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๖๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ รืนรส

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มไทร วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๖๑

เด็กชายศรันภัทร นาดี
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๖๒

เด็กชายคณาธิป เสียงเสนาะ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๖๓

เด็กหญิงปยะพร ชัยพิพัฒน์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๖๔

เด็กหญิงเบญทิชา พวงท้าว
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๖๕

เด็กหญิงปภาวดี ลิขิต
๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๖๖

เด็กชายอภิวัตน์ ชินณรงค์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๖๗

เด็กหญิงศิริประภา แซ่ด่าน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดตลาดชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๖๘

เด็กชายอภิชาติ วันดี
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๖๙

เด็กชายพีรเทพ เจียมรัมย์
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๗๐

เด็กชายอิทธิพล คำบรรลือ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๗๑

เด็กชายอภิวัฒน์ นาคาธร
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๗๒

เด็กชายพีระพัฒน์

ี

เพือนพิมาย

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๗๓

เด็กชายปฏิภัทธ์ วอนสมจิตต์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๗๔

เด็กชายพงศ์วิทย์ วิไลฤทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๗๕

เด็กชายจตุภัทร ศิริจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๗๖

เด็กหญิงพีรญา โพธิชัย

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๗๗

เด็กชายชินดนัย แสงใสย
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๗๘

เด็กชายศราวุฒิ นนตา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๗๙

เด็กชายกรกช นาทันริห์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๘๐

เด็กหญิงณัฐณิชา สำเร็จรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๘๑

เด็กหญิงนภาภรณ์ เพชรนอก
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๘๒

เด็กชายภานุวัตน์ กันนุลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงจุฑามาศ หนองนา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๘๔

เด็กหญิงธิรา สุวรรณขันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๘๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ลาดมี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๘๖

เด็กชายมงคล มีแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๘๗

เด็กชายศักดิมงคล

์

สิมงาม
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๘๘

เด็กชายชาญวิทย์ แจ้งสว่าง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๘๙

เด็กชายบูรพัฒน์ บรรลือหาญ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๙๐

เด็กหญิงปยนันท์ สังสูงเนิน
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๙๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ สมนาค
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๙๒

เด็กหญิงสุธาทิตย์ สัมฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๙๓

เด็กหญิงพิชชาภา ประวันตา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๙๔

เด็กชายชนะวรรณ บรรดาตัง

้

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๙๕

เด็กชายพีระพล ศรีธีระประเสริฐ
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๙๖
เด็กชายกฤษณะพงษ์ บุสันเทียะ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๙๗

เด็กชายธนพร สาทิพจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๙๘

เด็กชายกิตติวินท์ ก้อนทอง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๕๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ยงพัฒนพิพัฒน์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๐๐

เด็กชายธีรพล นัดกิง

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๐๑

เด็กหญิงสุวิสา จงกรด
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๐๒

เด็กชายสารินทร์ แปนงาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๐๓

เด็กหญิงสุผิง พันธุ์พิศาล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๐๔

เด็กหญิงอภิลดา บุสันเทียะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๐๕

เด็กชายพุทธิพงศ์ หาญกล้า
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๐๖

เด็กชายสิทธิพร พวงเพชร
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๐๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ทารัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๐๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สวัสดี
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๐๙

เด็กชายชายณรงค์ นับถือดี
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๑๐

เด็กชายณัฐนันท์ บุญเชิด
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๑๑

เด็กชายวัชรากร อัครมาตย์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๑๒

เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ ทารัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงปวีธิดา แซ่เลา
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๑๔

เด็กหญิงชลธิชา นันทพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๑๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ยอดกุล
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๑๖

เด็กหญิงบุญญิศา บุญเชิด
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๑๗
เด็กหญิงเนตรณภัทร สิงห์เงิน

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๑๘

เด็กหญิงณัฐฐาพร จรัสกาย
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๑๙

เด็กหญิงนิตยา ทวีสุข
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๒๐

เด็กชายนาคมงคล ดูเชิดรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๒๑

เด็กชายรัฐภูมิ ฉิมมาลี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ดาวรายรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๒๓

เด็กชายนพรัตน์ อยู่สบาย
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๒๔

เด็กชายอภิชาติ สิทธินาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๒๕

เด็กชายภรัณยู คำผง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๒๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อุดม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๒๗

เด็กหญิงวิมล ดีรมรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงนงนภัส พวงเพชร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทับเส้นขาว
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๓๐

เด็กหญิงทศพร สาลี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่อึง

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๓๒

เด็กชายพยุงศักดิ

์

ตุพิมาย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๓๓

เด็กชายสรวิศ มาลา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๓๔

เด็กหญิงบุณยาพร มีวรรณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๓๕

เด็กหญิงณรินทิพย์ สวัสดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๓๖

เด็กหญิงปยะธิดา บุญเชิด
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๓๗

เด็กหญิงพรมพร มีสุธา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๓๘

เด็กหญิงอภิชญา สุมาลัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๓๙

เด็กชายปกรณ์ แสนวันดี
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๔๐

เด็กชายศุภสิน สากล
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๔๑

เด็กหญิงกุนณิดา เสือแปน
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงพฤกษา ศรีสุข
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงภัทราพร นวนสาย
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงลลินดา งามดี
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๔๕

เด็กชายภูรินท์ ยอดกุล
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๔๖

เด็กชายภาณุพงศ์ เขียวอ่อน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๔๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ประจญ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๔๘

เด็กหญิงสโรชา สุขทวี
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๔๙

เด็กหญิงสุพัตรา เจริญรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงกมลวรรณ แสนกล้า
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๕๑

เด็กหญิงเมธาวี ดารินทร์รัมย์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๕๒

เด็กหญิงกัญญาวรีย์ บุตรเพชร
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๕๓

เด็กหญิงภัทรพร ปนเลิศ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงเซียวหยี เปอน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงชมพูนุช ภูมิปญญา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๕๖

เด็กชายวริทธิ

์

ทองไหม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงสโรชา ผุยผาขันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๕๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุนทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงอาริยา เจริญสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงปยะดา ตังสกุล

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๖๑

เด็กชายจงวิวัฒน์ ยิงรัมย์

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๖๒

เด็กหญิงธนวรรณ วันภักดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงกัญญา วงลิลา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๖๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชะชางรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๖๕

เด็กหญิงรุ่งนภา แสนกล้า
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๖๖

เด็กหญิงณัฐธิดา เกิดสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงมนทิรา บุญญา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๖๘

เด็กชายธนาเทพ สดสวัสดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๖๙

เด็กชายธันวา แก้วประภา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๗๐

เด็กชายพิพัฒน์ ฉิมมาลี
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๗๑

เด็กชายมนตรี น้อยเนาลา
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๗๒

เด็กชายอภิรักษ์ บัวบุญมา
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๗๓

เด็กหญิงกรรณิกา อุตมะ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๗๔

เด็กหญิงจรรยพร สงวนรัตน์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๗๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เดชัยรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๗๖

เด็กหญิงปญญพร โนนวงศา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงพัชราพร อุดม
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๗๘

เด็กชายพงศภัค สมบูรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๗๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ อุตทะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๘๐

เด็กชายศุภวัฒน์ รังหัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๘๑

เด็กหญิงชลธิชา พรมคำมุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๘๒

เด็กหญิงภัทราพร โพธิบุรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงศิริญาภรณ์ คะเรรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงศุภกานต์ หล้าแหล่ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๘๕

เด็กชายณัฐพล งาคม
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๘๖

เด็กชายธีรเมธ ประจวบสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๘๗

เด็กชายพิพัฒพงษ์ คิดประเสริฐ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๘๘

เด็กชายธนพัฒน์ แซ่กลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๘๙

เด็กชายธีรชัย แก้วประภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๙๐

เด็กหญิงประภาสิริ สาตตา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๙๑

เด็กชายชนาธิป ศรีโสภา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๙๒

เด็กชายไพรวรรณ อินจันทึก
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๙๓

เด็กหญิงเกศมณี กุดนอก
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๙๔

เด็กหญิงสุชัญญา วิเศษ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๙๕

เด็กชายวีรพล ปกกาสาร
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๙๖

เด็กหญิงจารุวรรณ นามวิชัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงยุพา พันธ์ทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๙๘

เด็กชายพชรพล ทับอันสอน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๖๙๙

เด็กชายศรัญ เขตรแวงควง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๐๐

เด็กหญิงพิมนิดา กุดนอก
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๐๑

เด็กหญิงสุพรรณี หลักงาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๐๒

เด็กหญิงจิราวรรณ จำปาศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๐๓

เด็กหญิงนภาพร สายสังข์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๐๔

เด็กชายตะวันรุ่ง เสาศิริ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๐๕

เด็กชายธนพล มนุษย์ชาติ
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๐๖

เด็กชายพรชัย กายคำ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๐๗

เด็กชายวรวรรณ คะรุรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๐๘

เด็กหญิงนนทิชา คะุรุรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๐๙

เด็กหญิงนาถธิดา คูรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๑๐

เด็กหญิงปฑิตตา รักอนามัย
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๑๑

เด็กชายอาทิตย์ ฉาวกระโทก
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๑๒

เด็กชายจิรพงศ์ พยัคฆกุล
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๑๓

เด็กชายสิริโรจน์ บำรุงสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๑๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชัยฤทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๑๕

เด็กหญิงพิชญาภา พรมมา
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพลวง วัดบ้านพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๑๖

เด็กชายณัฐพล ปุยะติ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๑๗

เด็กชายดำรงศักดิ

์

อาจทวีกุล
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๑๘

เด็กชายธนพล อาแพงพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๑๙

เด็กชายเปรมศักดิ

์

วงค์พรมมา
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๒๐

เด็กชายเสกสรร กาศรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๒๑

เด็กหญิงปารณีย์ อาญาเมือง
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๒๒

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เดชารัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๒๓

เด็กหญิงพรนภัส นะราเทียม
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๒๔

เด็กหญิงพรวิสา โอดรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๒๕

เด็กหญิงพัณณิตา การเพียร
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๒๖

เด็กชายสุริยันต์ สระทองทา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๒๗

เด็กชายภูตะวัน สีวัน
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๒๘

เด็กหญิงฐิติกานต์ ไกรษร
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๒๙

เด็กหญิงอัฐภิญญา แช่มเย็น
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๓๐

เด็กชายปณณวรรธ ไกรษร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๓๑

เด็กชายสราวุฒิ ตันงอ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๓๒

เด็กชายปยวัฒน์ การเพียร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๓๓

เด็กชายฐณพล ปราศจาก
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๓๔

เด็กชายณรงฤทธิ

์

พูนประโคน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๓๕

เด็กชายนครินทร์ สอนรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๓๖

เด็กชายนำโชค การเพียร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๓๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ กระสุนรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๓๘

เด็กชายวิโรจน์ เคล้ากระโทก
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๓๙

เด็กชายศุภกร โกรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๔๐

เด็กชายสมพร อาญาเมือง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๔๑

เด็กหญิงวรรณวิสาข์ กริดรัมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๔๒

เด็กหญิงวิภาดา กองรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๔๓

เด็กชายณัฐพงษ์ วาสะรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จิรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๔๕

เด็กชายสาธิต กริดรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๔๖

เด็กหญิงจิราวรรณ ชำนาญจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๔๗
เด็กหญิงณัฐธนาภรณ์ ชาญประโคน

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๔๘

เด็กหญิงตะวัน การเพียร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๔๙

เด็กหญิงธิติมา โกเทริปู
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงบุญสิตา สายชุ่มดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงปณิดา กอยรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๕๒

เด็กหญิงปภัสสร การะเกตุ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๕๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา วาสะรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงวิสาธินี สีหวัง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๕๕

เด็กหญิงศศิโสม กิมประโคน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๕๖

เด็กหญิงสุกัลยา ไทยมะเริง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงสุปราณี กรีรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๕๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ แก้วสมุทร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๕๙

เด็กชายชาญวุฒิ นกโยธิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๖๐

เด็กชายณัฐนนท์ แกมรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๖๑

เด็กชายนพรัตน์ จ่าสอน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๖๒

เด็กชายพิชัย เกริงรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๖๓

เด็กชายพีรยุทธ อาญาเมือง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๖๔

เด็กชายวัชรพล รักธรรม
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๖๕

เด็กชายวิษณุ สุมรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๖๖

เด็กชายสมภพ อาญาเมือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๖๗

เด็กชายสุริยะ กงประโคน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๖๘

เด็กหญิงนภัค กรงรัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๖๙

เด็กหญิงปณาลี ประจันบาล
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๗๐

เด็กหญิงพรธิรา ตังสันเทียะ

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๗๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เพ็ชรเลิศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงยุภาวดี กริดรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๗๓

เด็กหญิงหทัยชนก วังนุราช
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๗๔

เด็กชายกำธร การเพียร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๗๕

เด็กชายเกษม ขันติวงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๗๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พัดรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ การเพียร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๗๘

เด็กหญิงพฤกษา ชารี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๗๙

เด็กหญิงแพวา เรืองรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๘๐

เด็กหญิงวรรณิศา สุทธิ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๘๑

เด็กหญิงสาธิกา จิรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๘๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ออกแดง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๘๓

เด็กชายธรรมนูญ ฉลวยแสง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๘๔

เด็กชายนิธิพล หาญชนะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๘๕

เด็กชายธนภัทร หงษ์ทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๘๖

เด็กชายภาคภูมิ รอบรู้
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๘๗

เด็กหญิงสายชล อาญาเมือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๘๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วิเชียรรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๘๙

เด็กชายคมสันต์ ติมอนรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๙๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พันสนิท
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๙๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ใจเต็ม
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๙๒

เด็กชายภูริพัฒน์ เกียรติรัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๙๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ แต้มทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๙๔

เด็กหญิงนิตยา คำวิชิต
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงวรัญญา กุลแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๙๖

เด็กชายปฏิภาณ เพ็ชรเลิศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๙๗

เด็กชายธนพล สิมมา
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๙๘

เด็กชายสุทัศน์ สีดา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๗๙๙

เด็กชายสราวุธ อาญาเมือง
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงบุณณดา ไชยศรีรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๐๑

เด็กหญิงปาลิสา สืบสังข์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๐๒

เด็กหญิงมีนา แจ่มทองหลาง
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๐๓

เด็กหญิงวรรณจิรา ครุฑประโคน
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๐๔

เด็กหญิงสุทิดา พวงระย้า
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๐๕

เด็กหญิงสุนิสา คำพิมูล
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๐๖

เด็กหญิงฐิติมา หรังอรุณ

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๐๗

เด็กหญิงพรวิภา เอียงโสนก

้

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๐๘

เด็กชายกฤษณะ บุญรอดดวง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๐๙

เด็กชายธนพล ตราศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๑๐

เด็กชายจารุชา ดีรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๑๑

เด็กชายธนากร ขันยา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๑๒

เด็กชายธีรพงษ์ วรรณโน
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๑๓

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

บุญรอด
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๑๔

เด็กชายพสุธร ไชโย
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๑๕

เด็กชายวงศธร แดงศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๑๖

เด็กชายศรุต
เหลืองเดชานุรักษ์ ๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๑๗
เด็กหญิงเกศวะรินทร์ ศรีวะสุทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๑๘

เด็กหญิงขวัญข้าว คุณชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงจิดาภา แหล่งเลิศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๒๐

เด็กหญิงแนน แก้วลำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๒๑

เด็กหญิงนันทิดา กัลยาวงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงวรรณวิษา รักษา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงวลาลักษณ์ ครุฑประโคน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๒๔

เด็กหญิงสุทธิตา อุ่นทิดเพชร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๒๕

เด็กหญิงสุพัชรา เรืองรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๒๖

เด็กหญิงอภัสษร อาบรัมย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๒๗

เด็กหญิงอุไรพร ทองขาว
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงอาริยา โอโลรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๒๙

เด็กหญิงอิสราพร อุ้มรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงญาตาวี เอียมรัมย์

่

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๓๑

เด็กชายอชิตพล การเพียร
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๓๒

เด็กหญิงวรกมล ผดุงโภชน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๓๓

เด็กชายวรวัฒน์ ดัดถุยาวัตร
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๓๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ อุ้มรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๓๕

เด็กชายพิทูร ขันอาสา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๓๖

เด็กชายภัทราวุธ สุทธิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๓๗

เด็กชายลิขสิทธิ

์

สมศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๓๘

เด็กชายธนดร ปญจทัพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๓๙

เด็กชายศรัณย์วิทย์ แดงสี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๔๐

เด็กชายสอนศิริ ใยบัว
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงธนภรณ์ รังอะรุณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ครุฑประโคน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๔๓

เด็กหญิงอทิตยา แอะรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๔๔

เด็กหญิงอาทิติยา เอียมรัมย์

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๔๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ศุภโรจนี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๔๖

เด็กหญิงสุนิสา สุขสำราญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ วัดบ้านเมืองดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๔๗

เด็กหญิงทิพวรรณ ดัดถุยาวัตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๔๘

เด็กชายภาณุรักษ์ อะรัญ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๔๙

เด็กหญิงเกวลิน ไกรสังข์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๕๐

เด็กชายจีรวัฒน์ มันยืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๕๑

เด็กชายวีรยุทธ อิมรัมย์

่

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๕๒

เด็กหญิงวันวิสา ชำนาญรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๕๓

เด็กหญิงญาณิศา เสาวโค
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงพฤกษชาติ โรมรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๕๕

เด็กหญิงจิราพร ฟองจางวาง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๕๖

เด็กหญิงรุ่งนภา สมอ่อน
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๕๗

เด็กหญิงภิรัญญา อิมรัมย์

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๕๘

เด็กชายรัฐภูมิ อิวรัมย์

้

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๕๙

เด็กหญิงกวินทิพย์ มันยืน

่

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๖๐

เด็กหญิงอารยา แอะรัมย์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วันภัคดี
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงอรวรรณษา ศรีเมืองกลาง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงฑิตฐิตา ไกรษร
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงพุสดี ดีประโคน
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕ / ๕๐๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๖๕

เด็กชายธีรเดช กำจร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๖๖

เด็กชายพงศธร อะรัญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๖๗

เด็กชายอำพล แปลกรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๖๘

เด็กชายทาวิน แอะรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๖๙

เด็กชายนัธวุฒิ แถบทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๗๐

เด็กชายปฏิพล เทียงธรรม

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๗๑

เด็กชายสันติภาพ เฉือยรัมย์

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๗๒

เด็กชายธนเดช เกษมสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๗๓

เด็กชายคุณากร อะรัญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๗๔

เด็กชายเขมรินทร์ บุญทอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๗๕

เด็กชายเอกราช รักชาติ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๗๖

เด็กชายวัชรพล รังอรุณ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๗๗

เด็กชายภานุพัฒน์ โรปรัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๗๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

การเพียร
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๗๙

เด็กหญิงรจนา อิมรัมย์

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๘๐

เด็กหญิงปนันดา คนครอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๘๑

เด็กหญิงมัลลิกา โรมรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงพณิชา อาลัยรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๘๓

เด็กหญิงกัญญาพัชร อะรัญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๘๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา แช่มรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๘๕

เด็กชายธีรภัทร ยังนึก
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๘๖

เด็กชายจิรภัทร แสงสีดา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๘๗

เด็กชายตะวัน นาประโคน
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๘๘

เด็กชายธนันธร กำแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๘๙

เด็กชายกิตติพิชญ์ ประสิทธินุวัฒน์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๙๐

เด็กชายกฤษฎา อาบรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๙๑

เด็กชายอันดา เอียมรัมย์

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๙๒

เด็กหญิงกนิษฐา คุมพวิภาช
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงภัคนันท์ เอียมรัมย์

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๙๔

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ลีประโคน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๙๕

เด็กหญิงปองขวัญ แปลกรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๙๖

เด็กหญิงจิราพัฒน์ ทำนักสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงปริฉัตร พลจันทร์งาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงวรรณภา ประสาทนอก

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงฐิติมา เกตกุล
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๐๐

เด็กชายนราเทพ เอียมรัมย์

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๐๑

เด็กชายณัฐพงศ์ เอียมรัมย์

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๐๒

เด็กชายพงศกร เจนเชียวชาญ

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๐๓

เด็กชายกฤษณะ แย้มประโคน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๐๔

เด็กชายธนาวุฒิ ศิริพงค์ษา
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๐๕

เด็กชายธนาวุฒิ โรมรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๐๖

เด็กชายศราวุฒิ โรมรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๐๗

เด็กหญิงสุภัสสรา กลันอนุวงศ์

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๐๘

เด็กหญิงษิริรักษ์ เกษาโร
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๐๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองปรางค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๑๐

เด็กหญิงนัทริกา สาเกษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๑๑

เด็กหญิงจาริญา อิมรัมย์

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๑๒

เด็กหญิงวรรณษา คุชิตา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๑๓

เด็กหญิงสุนิสา อาบรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๑๔

เด็กชายธนาพร วงศ์หาญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๑๕

เด็กชายสุริยา นามไพร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๑๖

เด็กชายชาคริต ตรีนัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๑๗

เด็กชายสถาพร โสมะมี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๑๘

เด็กหญิงสาวิตรี อะรัญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๑๙

เด็กหญิงพนิดา แย้มประโคน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงศศินา รักษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงวรรณษา สุขล้อม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา นามมัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มุ่งพันกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๒๔

เด็กชายนฤเบศร์ อะรัญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๒๕

เด็กชายณภัทร ฉำมณี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๒๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

อาลัยรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๒๗

เด็กหญิงญานิศา อะรัญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๒๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ โรมรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงณัฐฐา เชือเพชร

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๓๐

เด็กชายอัษฎาวุธ ดาวรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงอังคณา แย้มประโคน
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อดิตรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๓๓

เด็กหญิงดารณีนุช นุวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงพรธีรา สุทธิ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงจันชลีพร กระสุนรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๓๖

เด็กชายธีระพล จริงประโคน
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง วัดเมืองฝาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๓๗

เด็กชายณัฐวดี พลประสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๓๘

เด็กชายพัชรพล ทิทา
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๓๙

เด็กหญิงวรรณภา แก้วจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๔๐

เด็กชายศิรสิทธิ

์

หูกทอง
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๔๑

เด็กชายธีรภัทร์ หุยทุมา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๔๒

เด็กชายชยันต์ธร อินทาหอม
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๔๓

เด็กชายธันยบูรณ์ นวลน้อม
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๔๔

เด็กชายเจษฎาพร ตะบองเพ็ชร
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๔๕

เด็กชายจักรรินทร์ ปาปะนัง
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๔๖

เด็กหญิงอมิตา วงษ์เปยม
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๔๗

เด็กชายอนุวัฒ บรรลุฉัน
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๔๘

เด็กชายสุธิชัย คะเชนรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๔๙

เด็กชายวรโชติ ดาวรีรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๕๐

เด็กชายเชียวชาญ

่

เอ๊ะรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๕๑

เด็กหญิงนภัสสร การะเกศ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๕๒

เด็กหญิงปนัดดา รินทอง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๕๓

เด็กชายรฐนนท์ สร้อยเสน
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๕๔

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

โกรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๕๕

เด็กชายไตรภพ ระดมงาม
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๕๖

เด็กชายสุธีศักดิ

์

นาคินทร์ชาติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญเกตุ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงสุธีรา เรืองรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๕๙

เด็กหญิงกรกนก อิมรัมย์

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๖๐

เด็กหญิงจีรนันท์ สารเสนา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๖๑

เด็กชายสุประสิทธิ

์

กกประโคน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๖๒

เด็กหญิงภาวิณี การรุ่งเรือง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๖๓

เด็กหญิงอริสรา จันทร์ประโคน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๖๔

เด็กหญิงจิตรานุช สำโรง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๖๕

เด็กชายยศวัฒน์ ทิพย์ธรรมมา
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๖๖

นายสุรชัย ยุงรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๖๗

นายชาคริต คะราณรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๖๘

นายวีระภาพ มันหมาย

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๖๙

นายวุฒิพงศ์ ด้วงทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๗๐

นายศักดา สาลี
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๗๑

นายวาธิกานต์ วารัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๗๒

นายเด่นชัย พารืนรัมย์

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๗๓

นายธีรวัฒน คัชมา
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๗๔

นายพรชัย จิรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๗๕

นายอัฎศิลา ครพม้าย
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๗๖

นายกฤษดา สุดารักษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๗๗

นายพลลภัส ออสวัสดิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๗๘

นายเอกพล กะทิศาสตร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๗๙

นายชิษณุชา ชินรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๘๐

นายณัฐวุฒิ สุโข

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๘๑

นายสิทธิพร ธนะศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๘๒

นายศักดิสิทธิ

์ ์

โพธิชืน

์ ่

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๘๓

นายภาณุพงศ์ ปจจะโร
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๘๔

นายยศพล ตอนประโคน
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๘๕

นายสุรเดช ปลังกลาง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๘๖

นายเกียรติศักดิ

์

โกรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๘๗

นายณรงค์ศักดิ

์

ตาแสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๘๘

นายเจตนิพัทธ์ ตรวจมรรคา
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๘๙

นางสาววงค์เดือน มณีวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๙๐

นางสาวสายชล เพชราวุฒิโชติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๙๑

นางสาวณัฐกมล กล้าหาญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๙๒

นางสาวนันทิยา มะโนบาล
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๙๓

นางสาวอารีรัตน์ เชิญรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๙๔

นางสาวศศิธร บุญเส็ง
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๙๕

นางสาวรุ่งนภา ภูเขียว
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๙๖

นางสาววราภรณ์ ไชโย
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๙๗

นางสาวพรรณนภา คาโส
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๙๘

นางสาวดวงกมล ทองจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๐๙๙๙

นางสาวทิพวรรณ พันธ์ไผ่
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๐๐

นางสาวนำทิพย์ คะรานรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๐๑

นายภูมินทร์ อินทรนิท
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๐๒

นายวินัย แสงใสย
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๐๓

นายคฑาวุธ บุญยงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๐๔

นางสาวนิตยา จากรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๐๕

นางสาวนำฝน จานรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๐๖

นางสาวอิสริยา พันธ์ศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๐๗

นางสาวปยดา ก๊กรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๐๘

นายธนากาญจน์ ประจบจิตร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๐๙

นางสาวนันทิศา จำลองชาติ
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๑๐

นางสาวรัตนา ปลอบรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๑๑

นางสาวอรทัย กิตติอุดมมงคล
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๑๒

นางสาวจิราวรรณ ดัดถุยาวัตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๑๓

นางสาววรดา บุตรเงิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๑๔

นายพิทยา จุลฤทธิ

์

๐๔/๙/๒๕๔๐ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๑๕

นายจันทร์รัตน์ แสนเพีย
๒๓/๐๑/๒๕๓๘

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๑๖

นายรัชวุฒิ ทองประภา
๑๑/๐๗/๒๕๓๘

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๑๗

นายอนุสรณ์ ขาวรัมย์
๒๑/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๑๘

นายณัฐการณ์ ทองยัง
๓๑/๐๕/๒๕๓๕

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๑๙

นายชานุวัฒน์ แซ้นชัยภูมิ
๐๒/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๒๐

นายเขตโสภณ ดัดถุยาวัตร
๑๔/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๒๑

นางสาวสุนิตา อ่อนรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๒๒

นายภัทรพล จันคล้ายอิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๒๓

นายพิษณุ บุ่นวันนา
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๒๔

นายสัจจานนท์ รายพิมาย
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๒๕

นางสาวลัดดาวัลย์ สร้อยจิต

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๒๖

นายทวีศักดิ

์

ร่มโพธิเย็น

์

๒/๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๒๗

นายวิทยา ปุกกระแสร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๒๘

นายสราวุธ เสาะโชค

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๒๙

นางเกวลิน
สุริยะสุขประเสริฐ ๒๔/๐๗/๒๕๒๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๓๐

นางนนทลี ชัยเสนา
๑๔/๐๘/๒๕๒๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๓๑

นางปรียาภรณ์ อ่อนกัณหา
๒๑/๑๒/๒๕๒๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๓๒

นางจิตรา สุขจิตต์
๒๒/๐๕/๒๕๒๖

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๓๓

นางสาววัลภา อินกะสังข์
๑๓/๐๙/๒๕๓๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๓๔

นางสาวอุษา ดียิง

่

๒๒/๐๗/๒๕๓๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๓๕

เด็กชายทิวากร หลักสกุล
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงจิรภิญญา เหลียมไทยสง

่

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงวิมลตา ไชยรินทร์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา คล้ายทอง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๓๙

เด็กหญิงอินทิรา มูลแมง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๔๐

เด็กหญิงสุชาดา ธรรมราช
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๔๑

เด็กชายชนะชัย แสนหล่าย
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๔๒

เด็กชายนพวัช เกษหอม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๔๓

เด็กชายอภิชาติ พิมพากุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๔๔

เด็กชายณัฐพล บุญสีออ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงอารียา ประสานพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๔๖
เด็กหญิงชนากาญจน์ โวกสูงเนิน

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๔๗

เด็กหญิงวณิชญา จินดา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๔๘

เด็กหญิงสุภาวดี พันสุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๔๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ชำเลืองฤทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๕๐

เด็กชายพีรพัฒน์ มีเคลือบ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๕๑

เด็กชายดุจพเนตร แช่มรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๕๒

เด็กชายวายุ ปอนบุตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย วัดโกรกขีหนู

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงวิภาดา ขันพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สมสะอาด
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๕๕

เด็กหญิงชนกชนม์ มโนพันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๕๖

เด็กชายเรืองเกียรติ นันทะพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๕๗

เด็กชายชานนท์ พรมพิลา
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงกรผกา ทองสีมา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๕๙

เด็กชายธนาทรัพย์ ตุ้มทอง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๖๐

เด็กชายรพีภัทร ศิริจันทร์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๖๑

เด็กชายวายุ โพธิเงิน

์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๖๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

สมสะอาด
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๖๓

เด็กชายกิตติกร ทองทรวง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญเติม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงจุฑามาศ สิงห์มาตย์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๖๖

เด็กหญิงกิตติกา เดชารัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๖๗

เด็กชายณัฐพล ศิริจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๖๘

เด็กชายณัฐพงค์ คูบา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๖๙

เด็กหญิงชาลิสา คะโรรัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ วัดบัลลังค์ใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๗๐

เด็กชายนัฐพงษ์ เย็นสวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๗๑

เด็กหญิงศศิธร แท่นทอง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๗๒

เด็กชายจิตกร เหลาสา
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๗๓

เด็กชายสิทธา สำราญกาย
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๗๔

เด็กชายวิทวัส เข็มรุกขา
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๗๕

เด็กชายณัฐพล พึงภักดิ

่ ์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๗๖

เด็กชายธีรเมธ บุญรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๗๗

เด็กชายธนภัทร พาพาน
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๗๘

เด็กหญิงนัทธมน นพประโคน
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๗๙

เด็กหญิงสุพัตรา วรรณวงค์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๘๐

เด็กชายพุฒิพร คำสอน
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงณัฐนิชา อาสินรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๘๒

เด็กหญิงชนุตร์ เครือสบจาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๘๓

เด็กชายกีรติ มานะธรรม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๘๔

เด็กชายกฤษณะ ทศธรรม
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๘๕

เด็กหญิงพฤกษามณี แจ่มประโคน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๘๖

เด็กชายวีรเดช ยอดแก้วทะเล
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๘๗

เด็กชายธีรเทพ ขาดรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๘๘

เด็กชายธีรพงษ์ ขาดรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงภัทรธิดา เหลาสา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๙๐

เด็กชายอรรถพร อินทมาตร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๙๑

เด็กหญิงวิรัญชนา สมใจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๙๒

เด็กหญิงกัญญาภัชร วิเวกรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงลลิดา พรหมงาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงสาวิตรี กรังพานิชย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๙๕

เด็กหญิงเฟองฟา คอนรัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงศิรินันท์ สุริพล
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๙๗

เด็กหญิงวายิเรย์ คณาจีนกิจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๙๘

เด็กชายจารุวิทย์ สวายรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๐๙๙

เด็กชายนพพล บุษราคำ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๐๐

เด็กชายธรรมนูญ จานแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๐๑

เด็กหญิงพรทิพา จวงการ
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงสุพิชชา วิเศษสัตย์
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงสุปรีญา ขันเสน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงดาราพรรณ ระวังดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๐๕

เด็กหญิงเกศฤดี ศิริเวช
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๐๖

เด็กหญิงพัชรศรี หมืนสุข

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๐๗

เด็กชายทินภัทร ยายิรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๐๘

เด็กชายภาณุพงษ์ สมบัติ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๐๙

เด็กชายสิรวิชญ์ บุริรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒ / ๕๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๑๐

เด็กหญิงกมลชนก เชิดชู
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๑๑

เด็กหญิงเกวลิน จันทะมาส
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๑๒

เด็กชายภูรินทร์ ศิขิรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๑๓

เด็กชายนรภัทร โสรกนิษฐ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๑๔

เด็กหญิงอรัญญา กอผจญ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๑๕

เด็กหญิงนันทิตา ช่างไถ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๑๖

เด็กหญิงอนิลธิตา ไชยอุดม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๑๗

เด็กหญิงศศิวิมล กัญญลักษณ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๑๘

เด็กหญิงปนัดดา นทีนาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๑๙

เด็กหญิงสุนิศา เชียรประโคน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๒๐

เด็กหญิงอรดี คำปอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๒๑

เด็กหญิงวรรณิษา แก้วไชย
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๒๒

เด็กชายเมธา ไขอ่อน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๒๓

เด็กชายปยะกร ศิริจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๒๔

เด็กชายพงศธร เรืองปะคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๒๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

จอดพิมาย
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบสมอ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๒๖

เด็กชายธีรภัทร พฤกษชาติ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๒๗

เด็กชายฤทธิชัย สระภู
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๒๘

เด็กชายไกรวิชญ์ เจียมรัมย์
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๒๙

เด็กชายคณิศร บุญเย็น
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๓๐

เด็กชายชาญชัย สมสะอาด
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๓๑

เด็กชายชยพล กรุมรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๓๒

เด็กชายธนวัต ทองบัว

๒๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๓๓

เด็กหญิงกานต์ธีรา จันทร์น้อย
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๓๔

เด็กหญิงจันทรกานต์ พัดค้อ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๓๕

เด็กหญิงอาทิตยา ขำจิตต์
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๓๖

เด็กหญิงมยุรา เอ็มรัตน์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๓๗

เด็กชายณัฐนนท์ ชาซิโย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๓๘

เด็กชายจตุพร ขาวรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๓๙

เด็กชายจิรทีปต์ ชุมสิน
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๔๐

เด็กชายธีรภัทร เทินสะเกษ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๔๑

เด็กชายชัยเชฎฐ์ บุดดี
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๔๒

เด็กชายรัชภูมิ ทองอินทร์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๔๓

เด็กชายวิทยา วิชัย
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๔๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เห็นงาม
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงวิภาพร ธรรมนิยม
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงวิไลวัลย์ พันธ์งาม
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงอรุณี อุปครุฑ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๔๘

เด็กหญิงภคพร บุญญะฤทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๔๙

เด็กหญิงญาดารัตน์ สีสรรงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๕๐

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ บางสำรวจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๕๑

เด็กชายณัฐพล ประเสริฐศรี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๕๒

เด็กชายสุริยา นาคาธร
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๕๓

เด็กชายกนกพชร์ อุตมะ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๕๔

เด็กหญิงชลธิชา ผิวเสวก
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๕๕

เด็กชายนฤพัทธ์ กล้าหาญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๕๖

เด็กชายมงคล ชินรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๕๗

เด็กชายวิชญ์พล โพธิสัตย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๕๘

เด็กชายขวัญ สิมมะลี
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๕๙

เด็กชายโยธา คงศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๖๐

เด็กชายพฤกษาศักดิ

์

วังคีรี
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๖๑

เด็กชายนพรัตน์ สุทธิสังข์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๖๒

เด็กชายภัทรพล วาสะรัมย์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๖๓

เด็กชายนัฐพงษ์ กรึกรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๖๔

เด็กชายปรีชา ประแสโสม
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๖๕

เด็กชายธนกร โพธิพันเกิด
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๖๖

เด็กชายชัยวิศิษฏ์ กริดรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๖๗

เด็กชายวีรภัทร อุไร
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๖๘

เด็กชายเตชิน เกรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๖๙

เด็กชายพรเทพ เกรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๗๐

เด็กชายคฑาวุฒิ ยอดประโคน
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๗๑

เด็กหญิงกชกร วะดีรัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๗๒

เด็กหญิงบุษกร อาญาเมือง
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อาจทวีกุล
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๗๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ สุทธิ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๗๕

เด็กหญิงอาทิตยา กรึกรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๗๖

เด็กหญิงปนัดดา เพชรเก่า
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงอรัญญา บรรเทา
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๗๘

เด็กหญิงกันต์ติมา อาญาเมือง
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๗๙

เด็กหญิงชลธิรศน์ พันทยา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๘๐

เด็กหญิงนภัสสร อุไร
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๘๑

เด็กหญิงปุณยนุช พูนสวัสดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๘๒

เด็กชายนัทธพงศ์ สุทธิสังข์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๘๓

เด็กชายอัครชัย ชาญประโคน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๘๔

เด็กชายวัฒนพร ลือนาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๘๕

เด็กชายศตวรรษ ชินรัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๘๖

เด็กชายพิชญะ มาเต็มใจ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๘๗

เด็กชายทศพล เกรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๘๘

เด็กชายพงศธร โปร่งหทัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๘๙

เด็กชายวสันต์ วิเสรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๙๐

เด็กหญิงณัชชา เกรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๙๑

เด็กหญิงศิริพร เริงรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๙๒

เด็กหญิงนำฝน เรืองรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๙๓

เด็กหญิงน้องนาง กระชูรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๙๔

เด็กหญิงมุกมณี สีหาหล้า

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๙๕

เด็กหญิงพรรณภัทร การเพียร
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๙๖

เด็กหญิงปวีณา สุทธิ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๙๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ พุ่มรักษา
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๙๘

เด็กหญิงวรรณษา กริดรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงราตรี ชาติวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงเมธาวี อุไร
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๐๑

เด็กชายธนากร อาญาเมือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๐๒

เด็กชายจิรวัตร อะมะมูล
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๐๓

เด็กชายวิธวัฒน์ ชาญประโคน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๐๔

เด็กชายภานุ เกรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๐๕
เด็กชายบดินทรวัฒน์ วงวัน

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๐๖

เด็กชายธนากร การะรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๐๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภู่พลอย
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๐๘

เด็กชายเอนกพงศ์ เครืองรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๐๙

เด็กชายปณณธร มันหมาย

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๑๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กรึกรัมย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๑๑

เด็กชายบุญโชติ เหล่าดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๑๒

เด็กชายศักรินทร์ เกรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๑๓

เด็กหญิงภัคภิรมย์ กองรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๑๔

เด็กหญิงศิรินยา ใจวังโลก
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๑๕

เด็กหญิงปริสา เถาพิมาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๑๖

เด็กหญิงพิมพ์พิศา แก้วฉลาด
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ การเพียร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๑๘

เด็กหญิงจิราพร เบาระคน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๑๙

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ หมืนสีพรม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๒๐

เด็กหญิงนิภาดา กระสินรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๒๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทรงราศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๒๒

เด็กชายอรรถกานต์ ทองไทย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงอุทัยวรรณ ธรรมศิริ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๒๔

เด็กหญิงมัณฑนา สง่าเดช

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงสุภัสสร ใยอิม

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๒๖

เด็กชายสรยุทธ นามวาส
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๒๗

เด็กหญิงอรชุมา ชมภู
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๒๘

เด็กชายฝน มาลาศรี
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๒๙

เด็กชายธนกร ศรีทองเจือ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๓๐

เด็กหญิงสุภาวดี เรืองรัมย์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๓๑

เด็กหญิงพัชราภา ทองเปลียน

่

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๓๒

เด็กหญิงขวัญจิรา วิเชียรรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๓๓

เด็กหญิงทิพานัน เบาระคน
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๓๔

เด็กชายพิเชษฐ์ไชย เลิศรัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๓๕

เด็กชายนิติภูมิ องวารัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๓๖

เด็กชายวิทยา เกรียรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๓๗

เด็กชายอภิศักดิ

์

การเพียร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๓๘

เด็กหญิงชลธิชา ตะวันหะ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๓๙

เด็กหญิงศิริอนันต์ สายเล็ก

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๔๐

เด็กชายปฏิพัทธ์ เพ็งประโคน
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๔๑

เด็กชายสราวุธ กล้าหาญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สุนทร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๔๓

เด็กชายภูริพัทธ์ องวารัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๔๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ วงศ์วัน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ วาตะรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงณัฐฐา ทรงราศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๔๗

เด็กชายอธิราช ทวีพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเก่า วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๔๘

เด็กชายธีรเทพ โคลดประโคน
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงกัญญาภัทร สุขรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงพนิดา คำวงษา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๕๑ เด็กหญิงพลอยวารินทร์
เหิมขุนทด

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงมุฑิตา สาดสินแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงศุภสุตา คารัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๕๔

เด็กชายกรวิชญ์ กัมณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๕๕

เด็กหญิงจิรวรรณ บุญศิริ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๕๖

เด็กหญิงจุฑามาศ คารัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๕๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จับพิมาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๕๘

เด็กหญิงปาริชาติ ศิริสุข
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๕๙

เด็กหญิงสุนิษา การัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๖๐

เด็กหญิงสุปราณี ยืนยาว
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๖๑

เด็กหญิงโชติกา ลาลด
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๖๒

เด็กชายจักรภพ ชูจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๖๓

เด็กชายฉัตรชัย บัวงาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๖๔

เด็กชายชาคริต อุไรพันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๖๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงสิทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๖๖

เด็กชายอุดม คำมาลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๖๗

เด็กหญิงธิดามณี อินทร์รัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงปวีณา เพประโคน
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๖๙
เด็กหญิงพรมณีวรรณ อาจยิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงอลิสา กลับมารัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงพาณิตา อามอ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๗๒

เด็กหญิงรัตนมน แก้ววิเศษ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๗๓

เด็กชายธนธร ภูมิหนองเปด
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๗๔

เด็กชายเทอดทูน กะการัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๗๕

เด็กชายธีรภัทร แก้วลินไม้

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๗๖

เด็กชายพยุงศักดิ

์

สุริเย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๗๗

เด็กหญิงนิภาพร ประโลมรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๗๘

เด็กหญิงภักดิศิมา

์

การเพียร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงโยผกา ปลดรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๘๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศิริบุตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๘๑

เด็กหญิงวาสนา ปลืมจิตร

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๘๒

เด็กหญิงสุภาวิณี อาจบำรุง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๘๓

เด็กหญิงปนัดดา การะเกษ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๘๔

เด็กชายภูผา ไชโย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๘๕

เด็กหญิงชนันภรณ์ เจริญศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๘๖

เด็กชายธนากร ภาคแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๘๗

เด็กชายสันติภาพ บุญภูมิ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๘๘

เด็กชายวสันต์ ปะรุมรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๘๙

เด็กหญิงปาริษา โสนาคา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงลวัณรัตน์ คะเรรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๙๑

เด็กหญิงฉวีวรรณ เกวียนทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๙๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อุบลเผือน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วงาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๙๔

เด็กชายคมสันต์ คงบุญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๙๕

เด็กหญิงขวัญชีวา คดีเจือ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๙๖

เด็กหญิงกุลธิดา อิรุมรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๙๗

เด็กหญิงสุภาสินี ตะวันหัก
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๙๘

เด็กหญิงชาลิษา โอทารัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ โพธิทิพย์

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๐๐

เด็กหญิงกรรทิมา อุศร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๐๑

เด็กชายณัฐชนน วิวาห์สุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๐๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ มันยืน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๐๓

เด็กหญิงมนทกานต์ เต็มตาวงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๐๔

เด็กชายชาญชนะ ปะทะรัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เต็มจิตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๐๖

เด็กชายจิราวัฒน์ เอียนรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๐๗

เด็กหญิงสุภาพร ปลงรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๐๘

เด็กหญิงเกวลิน อุดมดัน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๐๙

เด็กหญิงจิรารัตน์ สุทธิ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๑๐

เด็กชายธนวัฒน์ บุรินรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๑๑

เด็กชายพีระพัฒน์ พูนสวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๑๒

เด็กชายวีระชัย ทองแม้น
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๑๓

เด็กชายชัยยันต์ ฉายฉลาด
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๑๔

เด็กชายนิคม สมสามาลย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๑๕

เด็กชายธรรมนูญ หูกทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๑๖

เด็กหญิงเมย์นิสา ใสกระจ่าง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๑๗

เด็กหญิงกาญจนา โอทารัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๑๘

เด็กหญิงอภัสรา กล้ารัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๑๙

เด็กหญิงวิจิตรา ศรีผาย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๒๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพียขันทา
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๒๑

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์สีดา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๒๒

เด็กหญิงนิตยา ปะรุวันรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๒๓

เด็กชายศักดา คะเรรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๒๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ โอทารัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๒๕

เด็กหญิงชลธิชา สองประโคน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๒๖

เด็กหญิงรุ่งนภา กรองรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ โสนาคา
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๒๘

เด็กหญิงณัฐธินันท์ มันยืน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๒๙

เด็กหญิงณัฐธินนท์ มันยืน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๓๐

เด็กชายธวัชชัย การะเกศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๓๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุตรธิยากลัด
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๓๒

เด็กชายวีรภัทร พิมพา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๓๓

เด็กหญิงวรรณชนก วรรณทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๓๔

เด็กหญิงนิสากร ลาทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงพรรณิภา ศิริสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๓๖
เด็กหญิงประภาพรรณ

สงค์แก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงเพชรมณี แสวงพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงศุภรดา ปรางชัยภูมิ
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงบุษกร พิมพ์รส
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงขวัญนภา คชเลิศ
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงขวัญกัลยา สายสุข
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๔๒

เด็กหญิงชุติภา มีธรรม
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๔๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ รอดหนู
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๔๔

เด็กหญิงสุธิดา เกิดรัมย์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๔๕

เด็กหญิงบิดามณี แก้วคำ
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๔๖

เด็กหญิงศศิธร สครวัฒนารัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๔๗

เด็กชายสิทธิกร อูบแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๔๘

เด็กชายวีระยุทธ ภิรมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๔๙

เด็กหญิงปานแก้ว บูรณ์เจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๕๐

เด็กหญิงเพ็ญทิพา วอหล้า
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๕๑

เด็กหญิงภัทรพร โคตรธาดา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๕๓

เด็กชายกฤษณะ ศิริลักษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงชมพูนุช ประสมเพชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๕๕

เด็กหญิงปาลิดา มาลีหวล
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๕๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขันธรรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๕๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ตะระรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๕๘

เด็กหญิงภัทราวดี โคตรชาดา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๕๙

เด็กหญิงณัฎฐวรรณ โอโลรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๖๐

เด็กชายเอกรินทร์ มีธรรม
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๖๑

เด็กหญิงศลิษา ใจหา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๖๒

เด็กชายธนพล มะเดือ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๖๓

เด็กหญิงพรปญญา ไทรบัวขำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๖๔

เด็กชายพีระพัฒน์ ล่วงมัจฉา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๖๕

เด็กชายศุภโชค วิเศษชาติ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๖๖

เด็กชายอพิทักษ์ อะโครัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๖๗

เด็กหญิงศลิษา โต๊ะทอง
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๖๘

เด็กชายศุภกิจ เอการัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๖๙

เด็กชายกฤษดา อะโครัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๗๐

เด็กชายภูรเดช ปะลุวันรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๗๑

เด็กชายสมโชค ปะโนรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๗๒

เด็กหญิงภัสศรา น้อยอาษา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๗๓

เด็กชายวันชนะ ลงมัจฉา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๗๔

เด็กชายวิวิธชัย เผือกผุด
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๗๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วิลัยริด
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๗๖

เด็กหญิงปรีชญา ทองดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๗๗

เด็กหญิงมินทรา หอยมุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๗๘

เด็กชายปฐมพร หอมหวล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๗๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๘๐

เด็กชายฐปนพร สงวนศรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๘๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ภูดวงสอ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๘๒

เด็กชายเอกรัตน์ ใจดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงปราณี ปะลุวันรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๘๔

เด็กหญิงสาวิตตรี เจริญรัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงฐานิตา ปะโนรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๘๖

เด็กหญิงอรทัย ปะโนรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๘๗

เด็กหญิงนัชญาภรณ์ ธิยะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๘๘

เด็กชายคัมภีร์ ปะลุวันรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๘๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ ตัวประโคน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๙๐

เด็กชายธนพล จริตรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๙๑

เด็กชายอนุชา สามิภักดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๙๒

เด็กชายศุภวัฒน์ สัมฤทธิรัมย์

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๙๓

เด็กชายณัฐพงษ์ โปสี
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๙๔

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ทรงรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๙๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ผดุงพล
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๙๖

เด็กหญิงภัสราภรณ์ สุสะวาด
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๙๗

เด็กหญิงอริษา ปลอดรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๙๘

เด็กชายอรรถพร อาจทวีกูล
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ วัดหนองมะเขือ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๓๙๙

เด็กชายกิตติวินท์ ทะรารัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๐๐

เด็กชายธีรชาติ ชัยชะนะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๐๑

เด็กหญิงดวงเดือน เจียมรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๐๒

เด็กหญิงพิชชาภา จะรดรัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๐๓

เด็กหญิงภัทรภรณ์ เต็มใจ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร วัดดอนไม้งาม  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๐๔

เด็กหญิงอภิญญา ชึรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดทองธรรมชาติ  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๐๕

เด็กหญิงปนิดา ปานทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๐๖

เด็กชายพรพนา บุญสอน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๐๗

เด็กหญิงณฐพร ก่อแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๐๘

เด็กหญิงสุภัชชา คุชิตา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๐๙

เด็กชายศรายุทธ ปรีดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๑๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ถะเกิงสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๑๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สายบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๑๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แซ่อัง

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๑๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ สุขจิตร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๑๔

เด็กหญิงสุวรรณี สายกระสุน
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๑๕

เด็กหญิงสิริขวัญ ดุมกลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๑๖

นายวรากร คล่องยศ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๑๗

เด็กชายกัปตันทีม ทาหนองเภา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๑๘

เด็กชายคุณานนต์ เกือกรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๑๙

เด็กชายเจษฎา นาดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๒๐

เด็กชายชนันธร โนประโคน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๒๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ ฤดีไพสิฐ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๒๒

เด็กชายเชาว์วัฒน์ สมคเณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ มหาศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๒๔

เด็กชายนนทวัฒน์ ชะชินรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๒๕

เด็กชายปฎิพัทธิ

์

เกลียงประโคน
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๒๖

เด็กชายปฏิภาณ ปุยะติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๒๗

เด็กชายปภินวิทย์ ์กุนันตา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๒๘

เด็กชายมหาสมุทร เมือประโคน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๒๙

เด็กชายรณกร ศรีเพชร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๓๐

เด็กชายอุเทน พรมมา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๓๑
เด็กหญิงกันยาลักษณ์ พิศสวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๓๒

เด็กหญิงโจฮานน่า คอร์ฟ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๓๓

เด็กหญิงชมนาด สุขสว่าง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๓๔

เด็กหญิงธนาภา เกิดไทย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๓๕

เด็กหญิงธิรัญญา รัตนกาญจน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๓๖

เด็กหญิงนัทธมน ไทวะกิรติ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๓๗

เด็กหญิงนิชญา ฉัตรจังหรีด
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๓๘

เด็กหญิงบัวบุศญา บุญสม
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๓๙

เด็กหญิงพรทิพย์ สุขเกิด
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๔๐

เด็กหญิงพรพรหม ตังวงศ์

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๔๑

เด็กหญิงพิชญา ลอยประโคน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ลอยประโคน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงรรินทร์พร ประทุมวงศ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๔๔

เด็กหญิงวรินทร รุ่งเรือง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๔๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ จันชัยภูมิ

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๔๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โภคะชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๔๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ทิจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๔๘

เด็กหญิงศิลปศุภา ใจกล้า
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๔๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ ขำโสภา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๕๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ เจือจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๕๑

เด็กหญิงสุเมธณี เอการัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๕๒

เด็กหญิงอรัญญา โปรดประโคน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๕๓

เด็กชายธนาธิป เตือประโคน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๕๔

เด็กชายดลภาค จิตเสโณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๕๕

เด็กชายธนทรัพย์ โพธิแก้ว

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๕๖

เด็กชายฟาประทาน เสาวโค
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๕๗

เด็กหญิงกิงเพชร

่

แสนพงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๕๘

เด็กหญิงชนาพร เจริญไธสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงชิชญา ชาญประโคน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒ / ๕๐๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๖๐

เด็กหญิงนัฐนนท์ จันรอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๖๑

เด็กหญิงปรีชญา บาลโสง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๖๒

เด็กหญิงปุณยาพร ภูวพัฒน์ธินิกุล
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๖๓

เด็กหญิงพรลภัส นิธิพัฒน์ชูโชติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๖๔

เด็กหญิงพิชชานันท์ แสงสว่าง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๖๕

เด็กหญิงสาวิตา อาจทวีกุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๖๖

เด็กหญิงอรนิภา ดุจจานุทัศน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๖๗

เด็กหญิงอรวรา อินทร์พันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๖๘

เด็กหญิงอัญวีณ์ พุฒิอนันต์ยศ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๖๙

เด็กชายกษิดิศ ศรีตัมภวา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๗๐

เด็กชายกัลยกฤต มาทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๗๑

เด็กชายแทนรัก โลหะภัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๗๒

เด็กชายรัฐธวี หอมกำปง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๗๓

เด็กชายศราวินทร์ มีสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๗๔

เด็กหญิงเจนมาติกา ตากิมนอก

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๗๕

เด็กหญิงชนิกานต์ ปลัดประโคน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๗๖

เด็กหญิงชลลิสา ไพเราะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๗๗

เด็กหญิงณัฐวดี ชัยมาตร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๗๘

เด็กหญิงธวัลหทัย ถวัลย์เวท
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๗๙

เด็กหญิงธีรดา นวลปกศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๘๐

เด็กหญิงปพิธญา เงินงอกงาม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๘๑

เด็กหญิงปย์รดา วิวรรณรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๘๒

เด็กหญิงมนัสชนก จรรยาวัฒน์ธนะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงศิริกุล กำมะชัยคำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงสิฐิตา ตึกประโคน
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา ฝูงใหญ่
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงสุวรรณี กลมประโคน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๘๗
เด็กหญิงแหวนพลอย หนุ่มแน่น

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๘๘

เด็กหญิงอรปรียา ยังพัฒนพันธุ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๘๙

เด็กหญิงเอ็นดู ประเสริฐสุด
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๙๐

เด็กชายฆนาการ ทะคำวงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๙๑

เด็กชายนิพัทธ์ ชาญศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๙๒

เด็กชายพันธรัฐ ทะเรรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๙๓

เด็กชายพิทักษ์ เกือบรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๙๔

เด็กชายภัทราวุธ จำนงค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๙๕

เด็กชายสุรกิจ ทัศนศาสตร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๙๖
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เหล็กศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๙๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ หนูแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๙๘

เด็กหญิงชนกนารถ พรน้อย
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๔๙๙

เด็กหญิงชนัญชิดา พริงเพราะ

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๐๐

เด็กหญิงชนาภรณ์ ตรีศูนย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๐๑

เด็กหญิงณัฐวรา แก้วจงกูล
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๐๒

เด็กหญิงนันทกานต์ ชีวารัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๐๓

เด็กหญิงปวริศา อำพันมาก
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๐๔

เด็กหญิงพรชนิตา ฉลูรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๐๕

เด็กหญิงวนิดา โด่งดัง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๐๖

เด็กหญิงวิชญาดา พรมรุกขชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๐๗

เด็กหญิงสุธาสินี ปนเกต
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๐๘

เด็กชายคุณภัทร แสนคำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๐๙

เด็กชายชายชาญ ปาประโคน
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๑๐

เด็กชายณัฐพนธ์ ปลัดศรีช่วย
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๑๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ วัชระวาณิชย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๑๒

เด็กชายเตชินท์ ชอบธรรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๑๓

เด็กชายนวพล งวนหงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๑๔

เด็กชายนิติธร ภูมิประโคน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๑๕

เด็กชายพงษ์ภักดิ

์

มีภักดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๑๖

เด็กชายเพชรพล จันทร
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๑๗

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

บทม์รัตน์ชยะกูร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๑๘

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ อ่อนนวล
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๑๙

เด็กหญิงจิรภัทร ชัยวิเศษ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๒๐

เด็กหญิงชนากานต์ แจ่มรัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๒๑

เด็กหญิงณัฐมล รอยประโคน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๒๒

เด็กหญิงณิชาภัทร อินทร์ประโคน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๒๓

เด็กหญิงณิชารีย์ สีเสน
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๒๔

เด็กหญิงแทนขวัญ พิมพ์สำโรง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๒๕

เด็กหญิงธนพร แกประโคน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๒๖

เด็กหญิงนภัทร ชาญประโคน
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๒๗

เด็กหญิงปภาดา ทองสงคราม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๒๘

เด็กหญิงโปรดปราณ ดวงจิตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๒๙

เด็กหญิงพรพิสุทธิ

์

นามพุฒซา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๓๐

เด็กหญิงพรไพลิน อิสริยะวัฒน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๓๑

เด็กหญิงพลอยบุญ กระแสสินธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๓๒

เด็กหญิงมลทกานต์ เกตุแสนสี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๓๓

เด็กหญิงลักษิกา ยอดนำคำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๓๔

เด็กหญิงวิรากานต์ ทะวันเวทย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ อุ้มรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๓๖

เด็กหญิงศิริวีรยา จำปาลาด
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๓๗

เด็กหญิงสุกัญญา พุทธมาต
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๓๘

เด็กหญิงสุพรรนิการ์ พาสุพรรณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๓๙

เด็กหญิงเสาวนีย์ เนาว์ประโคน
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๔๐

เด็กชายธรรมนิตย์ เตียกประโคน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๔๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา กระมล
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๔๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เภารัศมี
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๔๓

เด็กหญิงเสาวคนธ์ เปรมปรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๔๔

เด็กหญิงอมลวรรณ ศรีทอนสุด
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๔๕

เด็กหญิงกชามาศ ศรีเวียง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๔๖

เด็กหญิงชนิดาภา จีนประโคน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๔๗

เด็กหญิงธันยพร อินทชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๔๘

เด็กหญิงพัชราพร สอนเมือง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงศศิธร ช่อกลาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๕๐

เด็กหญิงสุชานาถ ปราศจาก
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๕๑

เด็กหญิงสุชานาฏ ปุยะติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๕๒

นายเชาวริน อินหา
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๕๓

นายธีรเทพ นินประโคน
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๕๔

นายพีรเดช ศรีประโคน
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๕๕

นายมนัญชัย แจ่มใส
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๕๖

นางสาวญาดา หอมแพงไว้
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๕๗

นางสาวทิพยาภรณ์ กทิศาสตร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๕๘

นางสาวนำเพชร เอียมศิริ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๕๙

นางสาวบงกช วันประโคน
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๖๐

เด็กหญิงพิมพ์สุจี ทองศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๖๑

นางสาวสุภาพร แก้วผาสุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๖๒

นางสาวอารียา อานประโคน

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๖๓

นางสาวจิราภา เคนหาราช
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๖๔

นางสาวชนธิชา แนบกระโทก
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๖๕

นางสาวนันท์สินี กลอยประโคน
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๖๖

นางสาวภัทราพร พิมพ์มา
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๖๗

นางสาวอภิชญา พรมมนัส
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๖๘

นายเอกวรนันท์ เครืองไธสง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๖๙

เด็กหญิงจินต์จุฑา นามสีแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๗๐

นางสาวพรรวษา เตือประโคน
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๗๑

นางสาวแพรวา นามไพร
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๗๒

นางสาวศิครินธร หาญประโคน
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๗๓

เด็กหญิงอธิชา บุญสอน
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๗๔

นางสาวอธิติญา เกรียงวัฒนศิริ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๗๕

นางสาวจิราวรรณ อวยหมืนไวย

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๗๖

นางสาวบุณยาพร เข็มม่วง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๗๗

นางสาวปาริตา ใจกล้า
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๗๘

นางสาวรัตนาวดี ดังถวิล
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๗๙

นางสาวสุชาดา บุตรประโคน
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๘๐

นางสาวจันทิมา แสนรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๘๑

นางสาวบุรพร แก้วทัพไทย
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๘๒

นางสาวสิริญาพร ทิศกระโทก

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๘๓

นางสาวสิริลักษณ์ พันยา
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๘๔

นายวชิรวิทย์ กุมเพ็ชร
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๘๕

นางสาวปริมศุภาษร สิมงาม
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๘๖

นางสาวพัลย์ศุภา โนงประโคน
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๘๗

นางสาวพิชญาพร สืบจากหล้า
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๘๘

นางสาวกมลลักษณ์ สุขสมาน
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๘๙

นางสาวมณีธิดา ราชเพียแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๙๐

นางสาววีรญา พันธ์เลียว
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๙๑

นางสาวสุรภา เมียวประโคน
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๙๒

นางสาวพนิตา ชูมเกษียร
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๙๓

นายชนาธิวัฒน์ พนัดรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๙๔

นายชมพูนิกข์ ธนูศิลป
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๙๕

นายปณณวัฒน์ ฉำฉิม

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๙๖

เด็กชายอภิสาร จันทรสมดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๙๗

นางสาวจิณัฐตา แสงเพชร
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๙๘

นางสาวฐานิดา ปานะโปย
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๕๙๙

นางสาวธัญพิชชา ดุจจานุทัศน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๐๐

นางสาวปรีชญา สุขยอด
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๐๑

เด็กหญิงสิริมา อุทาพงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๐๒

นายศรุต เหมาะประโคน
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๐๓

นายสรจักร ศรีประโคน
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๐๔

นายสุทธิศักดิ

์

พนิรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๐๕

นางสาวกิตติมา นะวงรัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๐๖

นางสาวณัฎฐนิช โพธิแก้ว

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๐๗

นางสาวมนัสวี ทองดอนมัง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๐๘

นางสาวรุ่งทิวา แจ่มประโคน
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๐๙

นางสาวกชกร หรีกประโคน
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๑๐

นางสาวจิตรลดา ชมเชย
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๑๑

นางสาวชญาดา บุญชาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๑๒

นางสาวเพ็ญนภา กองศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๑๓

นางสาวศุภาวรรณ อานี
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๑๔

นายธวัชชัย สิมวิเศษ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๑๕

นายสุรดิษ เหมือนพร้อม
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๑๖

นางสาวกรพินธุ์ โนประโคน
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๑๗

นางสาวนันทิกานต์ รุประมาณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๑๘

นางสาวนาริสา นวลปกศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๑๙

นางสาวพัทธ์ธีรา แรงประโคน
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๒๐

นางสาวเมวริน ราชประโคน
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๒๑

นางสาวอินทิรา ตลาดเงิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๒๒

นางสาวเกวลิน ดีทัว

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๒๓

นางสาวจุฬารัตน์ โมรา
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๒๔

นางสาวมัลลิกา ขยันชุมนุม
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๒๕

นางสาววิไลวรรณ ศิริสาวงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๒๖

นางสาวศศิธร ครองชืน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๒๗

นางสาวภัณฑิลา ลาดพร้าว
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๒๘

นายศรายุท ภักดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๒๙

นางสาวณัจฉรียา ภาคคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๓๐

นางสาวรักษณาลี ห่วงประโคน
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๓๑

นายชานน ชาญประโคน
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๓๒

นางสาวมณฑาทิพย์ แสงทวีป
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๓๓

นางสาวกุลธิดา อ่อนตา
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๓๔

นางสมถวิล ภักดี
๑๙/๖/๒๕๐๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๓๕

นางสุเนตร ลางคุลานนท์ ๑/๑/๒๕๐๑ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๓๖

นางเอือจิต

้

ประจิตร ๒/๒/๒๕๐๙ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๓๗

นายจักรกฤษณ์ ศรีไศล
๐๙/๐๘/๒๕๓๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๓๘

นางสาววิตรีรัตน์ เกือประโคน

้

๒๒/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๓๙

นางสาวสาริกา สายสมบูรณ์
๐๔/๑๑/๒๕๓๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๔๐

นางสาวสาริณี เตือประโคน
๐๔/๐๔/๒๕๓๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๔๑

นางสาวสิริพรรณ ทองเอียม

่

๐๕/๐๙/๒๕๓๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๔๒

นายชยากร ตาประโคน
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๔๓

นางสาวกัณฐิกา ก่อแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๔๔

นายกิตติพงศ์ วิจิตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๔๕

นางสาวจรัสระวี พูนประโคน
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๔๖

นางสาวชาลิณี หมายประโคน
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๔๗

นางสาวดาหวัน วงเวียน
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๔๘

นางสาวธนภรณ์ แม่นปน
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๔๙

นายธนัช บัวผาดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๕๐

นายนำโชค เจนถูกใจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๕๑

นายบูรพา ดีตลอด
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๕๒

นายปกรณ์ ดุจจานุทัศน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๕๓

นายพิภัทร รอยประโคน
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๕๔

นายพีระพงศ์ สุขจิต
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๕๕

นางสาวภาวิดา พวงจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๕๖

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคนาคา
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๕๗

นางสาวลักษิกา ไวยา
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๕๘

นางสาววิภาวรรณ สีนอร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๕๙

นายศุภกิตต์ ผูกแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๖๐

นายอภิชาติ ปุยะติ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๖๑

นายอภิรักษ์ กิรัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๖๒

นางสาวอารยา วิงประโคน
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๖๓

นางสาวกัลยา บาลโสง
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๖๔

นางสาวเกศิณี ผู้มีสัตย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๖๕

นางสาวขวัญจิรา ขุนกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๖๖

นางสาวเจนจิรา เทียมปาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๖๗

นางสาวฑิตยา เขือนมัน

่ ่

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๖๘

นางสาวธัญภิมล ศรีเพชร
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๖๙

นางสาวภัทราภรณ์ พิรางรัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๗๐

นางสาวรัฐนันท์ พิมพา
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๗๑

นางสาวสนธยา ขวัญเมือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๗๒

นายสมพร ล้อประโคน
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๗๓

นางสาวสลิลทิพย์ เหลือล้น
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๗๔

นางสาวสุภลักษณ์ พรหมเอาะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๗๕

นายจตุพร สีวะสุทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๗๖

นางสาวจันทร์จิรา ทรงประโคน
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๗๗

นางสาวจิตราพร ชัยหมก
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๗๘

นางสาวฐานิกา ถัวประโคน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๗๙

นางสาวนภัสสร ครบอุดม

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๘๐

นางสาวนายิกา ใสสด
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๘๑

นายพีรพัฒน์ จอดรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๘๒

นางสาวภัทราพร บุญมีทา
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๘๓

นางสาวรุ่งนภา ปานประโคน
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๘๔

นางสาวรัตนากร จูมศิลป
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๘๕

นายอนุชา มีภักดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๘๖

นางสาวอรนลิน เวชประโคน
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๘๗

นางสาวจรัสรวี การนา
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๘๘

นางสาวจิดาภา รอบแคว้น
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๘๙

นางสาวจิราวรรณ สุกแสก
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๙๐

นายฐาปกรณ์ ทองสุด
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๙๑

นายทนงศักดิ

์

แก้วยงกฎ
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๙๒

นายธนภัทร กาบบัว
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๙๓

นายธนวัฒน์ เสาวโค
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๙๔

นางสาวนนท์ธิยา ราชศิริพงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๙๕

นางสาวปภัสสรณ์ พึงเจริญ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๙๖

นายพีรกิตต์ เนาวสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๙๗

นางสาวเพ็ญรดี หวังถาวร
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๙๘

นายมนัสวี ดวงแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๖๙๙

นายยุทธนา แหลมประโคน
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๐๐

นางสาววรรณวิสา ธนะจักร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๐๑

นางสาววริสา เล็กประโคน
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๐๒

นางสาวสุริยาภรณ์ บุญอิสโร
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๐๓

นางสาวสุวภัทร ใจกล้า
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๐๔

นายชาญชล เมือประโคน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๐๕

นายธีรพงษ์ เทียมวงศ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๐๖

นายบัลลพ สืบสวน
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๐๗

นางสาวเบญจรัตน์ เรืองประโคน
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๐๘

นางสาวประภัสสร อุโฆษะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๐๙

นางสาวปวรรัตน์ วันประโคน
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๑๐

นางสาวพรนิภา แก้วเนียม
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๑๑

นายพลพล เจริญยิง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๑๒

นางสาวภาวิดา ปุยะติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๑๓

นางสาวสาธิมา หล่อประโคน
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๑๔

นางสาวสิริกัญญา พลวัน
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๑๕

นางสาวกนิษฐา จัตุกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๑๖

นางสาวกาญจนา เจริญยิง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๑๗

นางสาวพจนา ทรัพย์ใบกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๑๘

นายวัทธิกร เลียมประโคน

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๑๙

นางสาวศกลวรรณ จำปาแดง
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๒๐

นางสาวศิริลักษณ์ เกตุแก้วกูล
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๒๑

นางสาวสุชานันต์ เงินงอกงาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๒๒

นางสาวสุนิษา วายประโคน
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๒๓

นางสาวอำภา เย็นประโคน
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๒๔

นางสาวเกวลิน มะลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๒๕

นายเณรมิตร สายวิเศษ
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๒๖

นายทัพพสาร บุญศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๒๗

นางสาวทิพยาดา วุฒิพลิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๒๘

นายธนโชติ สอนกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๒๙

นายนพกร ขอมอบกลาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๓๐

นางสาวนวลอนงค์ ชะวาล
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๓๑

นางสาวพิชญา เยอะประโคน
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๓๒

นางสาวภัคจิรา ครองกำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๓๓

นางสาววรรณษา แย้มงาม
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๓๔

นางสาววิภา หมวดสันเทียะ

๊

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๓๕

นายอนวัฒน์ มูลพรมมี
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๓๖

นางสาวอรัญญา ส่งศิริ
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๓๗

นางสาวอาราพร เรือนประโคน
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๓๘

นางสาวกชกร เปนครบ
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๓๙

นางสาวกฤติกาญน์ ทรงประโคน
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๔๐

นายรวีโรจน์ หอมหวาน

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๔๑

นางสาวฤทัยรัตน์ ผลสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๔๒

นางสาววิรัญชนา วันประโคน
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๔๓

นางสาวณัฐริดา ทำนองดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๔๔

นางสาวบุณยานุช เตือประโคน
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๔๕

นางสาวกุลณัฐ รัสเสมอ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๔๖

นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๔๗

นางสาวจันทร์จิรา ปะสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๔๘

นางสาวจารุเนตร เก็บรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๔๙

นางสาวฐิติรัตน์ เรืองประโคน

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๕๐

นายมงคล สายบุตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๕๑

นางสาวสุทธิตา ทาเงิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๕๒

นางสาวสุนันทา แก้วยศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๕๓

นางสาวอนุชิตรา เสาวกุล
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๕๔

นางสาวอริสา บวชประโคน
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๕๕

นางสาวอาทิตยา อ่องนภา

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๕๖

นายกิตติพร ทองไธสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๕๗

นายจิรวัฒน์ เย็งประโคน
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๕๘

นายณัฐนันท์ หลวงนา
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๕๙

นางสาวเดือนเพ็ญ วะโหรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๖๐

นายพีรพล เสาธงทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๖๑

นายยศกร คำผานุรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๖๒

นางสาววราภรณ์ แสนจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๖๓

นางสาวศยามล กอนรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๖๔

นางสาวสุดารัตน์ โจนประโคน
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๖๕

นางสาวอินทุกร สีเนือน
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๖๖

นางสาวกรวลัย หวังให้สุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๖๗

นางสาวขนิษฐา เจริญสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๖๘

นางสาวญาศิตา ปุดประโคน
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๖๙

นางสาวณัฐรัตน์ มาตย์สุรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๗๐

นางสาวธนกาญจน์ เฉลิมบุญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๗๑

นายประกฤษฎิ

์

อภิสิทธิสิริปญญา

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๗๒

นายพรพิพัฒน์ สมดังใจ
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๗๓

นายพีรวัส
เหลืองเดชานุรักษ์ ๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๗๔

นายฟนิกซ์ ไวท์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๗๕

นายวีระพล ภูหัวไร่

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๗๖

นายสุวิทย์ เชือชม

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๗๗

นางสาวณัฐวดี ยิงทุนดี

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๗๘

นางสาวนิชา ปะนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๗๙

นายพีรพัฒน์ พนมเครือ
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๘๐

นายเกรียงศักดิ

์

ทองนัด
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๘๑

นางสาวเกวลิน สอนรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๘๒

นายณรงค์ฤทธิ

์

กาประโคน

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๘๓

นางสาวดารินทร์ นะราศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๘๔

นางสาวปริศนา ชืนชมยิง

่ ่

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๘๕

นางสาวปริศนา พนมเครือ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๘๖

นางสาวเปยทิพย์ หรีประโคน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๘๗

นายพัชรพล โพธิแก้ว

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๘๘

นางสาวภัทรานิษฐ์ ธนูศิลป
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๘๙

นางสาวอริสา สมุธิราช
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๙๐

นายกฤติเดช ผดุงศิลป
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๙๑

นางสาวกิตติกานต์ ชนะประโคน
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๙๒

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรงยินดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๙๓

นางสาวนิชารี กะการดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๙๔

นางสาวพัชรินทร์ เจริญยิง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๙๕

นางสาวพิมมาดา เสประโคน
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๙๖

นายวสวัตติ

์

เสงียมศักดิ

่ ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๙๗

นางสาวกรรณิกา การเพียร
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๙๘

นายธรานนท์ ทองนำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๗๙๙

นางสาวปภาวี จันทร์จำเริญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๐๐

นางสาวพัชรี วรท้าว
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๐๑

นางสาวมณฑาทิพย์ เพิมพูล

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๐๒

นางสาวลลิตา ทองคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๐๓

นายศุภกิตติ

์

ปะสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๐๔

นายสรทัน อินทร์ประโคน
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๐๕

นางสาวกนกอร ชาวนา
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๐๖

นายกิตติศักดิ

์

วงศ์ประโคน
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๐๗

นางสาวคณิตา มานุมูลัด
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๐๘

นางสาวชลกร จรรยาไทย
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๐๙

นางสาวณิชาภัทร มากะเต
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๑๐

นางสาวพีรดา สุริยา
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๑๑

นางสาวเฟองฟา ดียิง

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๑๒

นางสาวภัทรสุดา เพ็ชรพิมาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๑๓

นางสาวณัฐชยา วาลารัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๑๔

นางสาวเดือน โคประโคน
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๑๕

นายนราวิชญ์ โทนสกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๑๖

นางสาวปุณยาพร สังขะโห
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๑๗

นางสาวสุกานดา ยุทธสุนทร
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๑๘

นางสาวสุชานรี สืบสวน
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๑๙

นางสาวลลิตา ธนาภรณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๒๐

นางสาวกุสุมา อุสารัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๒๑

นางสาวฉัตรวิมล จีนประโคน
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๒๒

นายปฐมพร จงใจงาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๒๓

นางสาวนีราพร นันธานี
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๒๔

นางสาวกานต์รวี เจริญยิง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๒๕

นางสาวจิดาภา จินพละ
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๒๖

นายธนทรัพย์ ทาเงิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๒๗

นายประวิทย์ ชาวนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๒๘

นายพรเทพ ไชอินทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๒๙

นางสาวอัญชลี หริมเทศ

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๓๐

นางสาวทิวาพร ดวงสวัสดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๓๑

นายธนิก ทองประดับ
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๓๒

นางสาวภาวิณี พริงเพราะ

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๓๓

นางสาวศศิประภา พุ่มสาลี
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๓๔

นางสาวอรุณี ภูทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๓๕

นางสาวนันทนัท เพราะดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๓๖

นางสาวเบญจพร ยืนศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๓๗

นางสาวชนาทิพย์ ม่วงเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๓๘

นางสาวทัดดาว สงคราม
๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๓๙

นายวงศธร ชาญประโคน
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๔๐

นายวรภาส อุไรรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๔๑

นางสาวศิริรัตน์ แกมรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๔๒

นายวสันต์ ดาศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๔๓

นางสาวกมลชนก
เหลืองเดชานุรักษ์ ๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๔๔

นางสาวเกษมณี ฉลอมประโคน
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๔๕

นางสาวปนแก้ว สิทธิสังข์
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๔๖

นายดนุสรณ์ ฉิมพลีพันธุ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๔๗

นายจิรวัฒน์ ชนะประโคน

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๔๘

นางสาวบุษรารัตน์ ใยแดง
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๔๙

นางสาวจันทร์เพชร สมร
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๕๐

นายชยพล แปลงไล
๐๖/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๕๑

นางสิตานันท์ ชาญประโคน
๒๓/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๕๒

นางสาวสุธาทิพย์ จันทพรหมวงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๕๓

เด็กชายคุณากร ไทยถึก
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๕๔

เด็กชายชลิต จันทร์แก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๕๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ ขำเกษม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๕๖

เด็กชายวรเมธ พูนเอก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๕๗

เด็กชายวัชรินทร์ หลอมประโคน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๕๘

เด็กชายศุภณัฐ สุรสอน
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๕๙

เด็กชายสุวพัศ พูนประโคน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๖๐

เด็กหญิงจิณณพัต คงชูศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๖๑

เด็กหญิงมันทนา สมเย็น

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงรุจิรา บุญสุข
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๖๓

เด็กหญิงอรอนงค์ อินทยุง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๖๔

เด็กชายธีรภัทร โสระมรรค
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๖๕

เด็กหญิงนภัสสร ปุยะติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๖๖

เด็กชายนันทพงศ์ ไทยทึก
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๖๗
เด็กหญิงแพรวพรรณ นาคแถม

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๖๘

เด็กชายนรินทร์ อินทะนัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๖๙

เด็กชายสถาพร ทองคำสุก
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๗๐

เด็กชายสุรสิทธิ

์

นันทานนท์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละลมพนู วัดบ้านละลมพนู  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๗๑

เด็กชายคุณากร กายากุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๗๒

เด็กชายธนาธิป สุขจิต

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๗๓

เด็กชายชยพล ฉันทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๗๔

เด็กชายอชิรวัตร อุไร
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๗๕

เด็กหญิงกชนันท์ สมแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงกนกพร สิทธิมูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ สาคะนิล
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๗๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นารี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๗๙

เด็กหญิงโชติกา เฉลียวพรหม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๘๐

เด็กหญิงฐิติมา โหมหึก
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๘๑

เด็กหญิงทิพารมย์ สุขจิต
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงพัชรมัย สกุลทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๘๓

เด็กหญิงมนต์นภา เติมใจ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๘๔

เด็กหญิงวรรณิดา พูนเอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๘๕

เด็กหญิงวันนิภา ขำจิตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๘๖

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สายทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๘๗

เด็กหญิงสุนิสา วังคะพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๘๘

เด็กหญิงสุวิษา สมจิต
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงวิภาวี บุญสม
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๙๐

เด็กหญิงพรทิพย์ เจือจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๙๑

เด็กชายอภิชัย พุ่มจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผาสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๙๓

เด็กหญิงรัตน์เกล้า รัตนารักษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๙๔

เด็กชายวรดร กระแจะจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงสุธิดา บุญมาก
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๙๖

เด็กชายคมสันต์ วงนาค
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๙๗

เด็กชายจิรพัฒน์ อุ้มเพชร
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๙๘

เด็กชายศิรัส คำเปล่ง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๘๙๙

เด็กหญิงปภาวี คลืนกลาง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๐๐

นางสาวชาญดา นาคเกียว

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๐๑

นางสาวจารุวรรณ อ้ายเปง
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๐๒

นางสาวสุนิษา บุญมาก
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๐๓

นางสาวพรธิดี เรืองชาญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๐๔

นายชยันต์ ขันงาม
๑๘/๙/๒๕๓๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๐๕

นางสาวดวงฤทัย แดงกันรัน
๑๐/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๐๖

นายธีรปกรณ์ ศรีลาแสง
๒/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๐๗

นายพงษ์ศักดิ

์

รองละคร

๑๘/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๐๘

นางสาวพิมพ์พร เบญจพันเลิศ
๑๐/๘/๒๕๒๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๐๙

นางสาวรมมณีย์ สมทอง
๒๖/๑/๒๕๓๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๑๐

นางสาววันวิสา วงศ์ประโคน
๑๖/๘/๒๕๓๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๑๑

นายสมคิด สิทธิสาร ๔/๒/๒๕๒๑ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๑๒

นางสาวเจริญขวัญ โพธิสาวัง

์

๙/๙/๒๕๓๗ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๑๓

เด็กหญิงจินตนา ไตรรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิศโฉม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๑๕

เด็กชายพีรพงษ์ คำโนน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๑๖

เด็กชายนันทกร สาแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๑๗

เด็กชายเทพทัต คลังประโคน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๑๘

เด็กชายธนดล เมืองซ้าย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๑๙

เด็กชายภูริภัทร ทองศรีสวรรค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๒๐

เด็กหญิงทิพวรรณ ปูประโคน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๒๑

เด็กหญิงณัฐิพร มูลหา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๒๒

เด็กหญิงปาณิสรา บุญบรรจง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปูประโคน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๒๔

เด็กชายวิฐิต กุสะรัมย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงณัฐนิชา อร่ามเรือง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๒๖

เด็กชายรุุ่งภพ ชัยเชิดชู
๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๒๗

เด็กชายอุ่นพนา ทองประโคน
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๒๘

เด็กหญิงอภิญญา โพธิไข่

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๒๙

เด็กหญิงเหมือนฝน พรรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๓๐

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ น่านโพธิศรี

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๓๑

เด็กชายกฤษณะ เล็กประโคน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๓๒

เด็กชายศุภณัฐ พรหมเอาะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๓๓

เด็กหญิงเมธาวี พรมประโคน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๓๔

เด็กหญิงรุจิรา พันธ์นาม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๓๕

เด็กหญิงพรสุดา เอ็มประโคน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๓๖

เด็กชายปญญพัฒน์ ตาประโคน
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๓๗

เด็กชายกฤษณะ โสมประโคน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๓๘

เด็กชายกิตติชัย ชัยรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๓๙

เด็กหญิงดวงกมล แย้มประโคน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๔๐

เด็กหญิงภัคนันท์ บุราณสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๔๑

เด็กหญิงขนิษฐา ติดคล้าย

๊

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงนภัสสร ทับประโคน
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๔๓

เด็กชายรัทธีนนท์ ปามา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงลภัสรดา แม้นรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๔๕

เด็กชายธนกร จาราช
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๔๖

เด็กชายเวชยันต์ แปะประโคน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๔๗

เด็กชายภัคพล แก้วศรีใส
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงโทน วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๔๘

เด็กชายเขมราช ทองด้วง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๔๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ฮามไทสง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๕๐

เด็กชายธรรธชัย สวัสดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๕๑

เด็กชายพงษ์เพชร กรบุตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๕๒

เด็กชายระพีพัฒน์ เสาวโค
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๕๓

เด็กชายสหรัถ เสาวโค
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๕๔

เด็กชายสิริมงคล วากิรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๕๕

เด็กชายอนุวัฒน์ คูโณรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๕๖

เด็กชายอภิชาติ นวนประโคน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๕๗

เด็กชายอินธเดช อ่อนสร้อย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงชลธิชา สำลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๕๙

เด็กหญิงอินทิรา พูนสังข์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๖๐

เด็กชายกรทักษ์ สาเทียน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๖๑

เด็กชายโกวิท เสาวโค
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อะรัญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๖๓

เด็กชายพิชิตชัย พรรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๖๔

เด็กชายวิษณุสรร ใจกล้า
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๖๕

เด็กชายวีระชาติ สุดใจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๖๖

เด็กชายศุภชัย พิมูลชาติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๖๗

เด็กชายสิทธิชัย เข็มบุปผา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๖๘

เด็กชายแสนดี ตาประโคน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๖๙

เด็กชายอนุพงษ์ ใจกล้า
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๗๐

เด็กชายอรรถพล เพาะพูน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงนุชวรา งามเลิศ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๗๒

เด็กหญิงอัจจมุนี บุดสงกา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๗๓

เด็กชายกฤษฎา กล้างาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๗๔

เด็กชายภาคิม ทะรารัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๗๕

เด็กหญิงเมขลา สุขประโคน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงชฎาพร เครือเนียม
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงพฤกษา มูลเวียงชัย
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงมาลัยพร จันทร์นาค
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิมลีราช
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๘๐

นายนรวิชญ์ ลีประโคน
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๘๑

นายพงศกร ควรคำนึง
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๘๒

เด็กหญิงสร้อยระย้า อัมรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๘๓

นายจรูญทรัพย์ พุทธชาติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๘๔

นายจิรวัฒน์ ตาประโคน
๒๑/๐๕/๒๕๓๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๗ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๘๕

นางสาวจุฑามาศ สุขศรี
๒๒/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๘๖

นางสาวจุรีย์พร ไชยเลิศ
๐๘/๐๑/๒๕๓๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๘๗

นางสาวพรนภา เทียมเลิศ
๐๕/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๘๘

นางสาวพิกุลทอง สายแวว
๓๐/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๘๙

นายราชินทร์ เรืองรอบ
๒๔/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๙๐

นายเฉลิมชัย ปลอดประโคน
๐๗/๐๒/๒๕๓๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๙๑

นายเหลือบ ทับประโคน
๐๕/๐๘/๒๕๐๘

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๙๒

เด็กชายณัฐพล เลไธสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงษ์ วัดหงษ์  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๙๓

เด็กหญิงขวัญข้าว รักมณี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงษ์ วัดหงษ์  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงศศิธร กิจไธสง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงษ์ วัดหงษ์  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๙๕

เด็กหญิงแพรพร ปานไธสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงษ์ วัดหงษ์  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๙๖

เด็กชายเขมทัต จักษุทิพย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหงษ์ วัดหงษ์  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๙๗

นางสาววารุณี นิลงาม
๒๑/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดหงษ์ วัดหงษ์  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๙๘

นายสำราญ ตรองติรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดหงษ์ วัดหงษ์  

บร ๔๔๖๐/๐๑๙๙๙

เด็กหญิงภัทรธิตา ลิมไธสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๐๐

เด็กหญิงรัญชิดา นามวิเศษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๐๑

เด็กหญิงจรรยพร ตองติดรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๐๒

เด็กหญิงจีรนันท์ นาคเครือ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๐๓

เด็กหญิงพัชรินธร ตาสว่าง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๐๔

เด็กหญิงพัชราพร ติดตารัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๐๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ฤาโสภา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๐๖

เด็กชายฉลองรัฐ เจริญไธสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๐๗

เด็กชายชัยวัฒน์ กาวไธสง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๐๘

เด็กชายทวีกร สีแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๐๙

เด็กชายธนกร บรรจง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๑๐

เด็กชายพัชรพล ชัยไธสง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๑๑

เด็กชายสนธยา แคว้นไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๑๒

เด็กชายอชิรวิชญ์ วัฒนานุสิทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๑๓

เด็กหญิงชนัญธิดา ตันวงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๑๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ บูชารัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๑๕

เด็กหญิงพันธิตรา เกษไธสง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๑๖

เด็กหญิงศุภสุตา วงศ์สะอาดกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๑๗

เด็กหญิงพัชรี แสนกล้า
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงชนัญชิดา กสานติศรี

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๑๙

เด็กหญิงธนัชพร ศรีแจ้
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๘ / ๕๐๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๒๐

เด็กหญิงปาลิตา พ่ออามาตย์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๒๑

เด็กหญิงจิรภิญญา จันบุดสี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๒๒

เด็กหญิงชาลิสา ชิณเกตุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๒๓

เด็กหญิงณัฐชา นิกรรัมย์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงพิชญา คงเปนนิจ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๒๕

เด็กชายธนทรรศน์ บุ่งง้าว
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๒๖

เด็กหญิงญาณิศา หังสวนัส
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๒๗

เด็กหญิงปพัชญา เฉิดไธสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๒๘

เด็กชายนิธิพัฒน์ คล้ายคลึงมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงนัฏฐา เปมไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๓๐

เด็กหญิงจิดาภา โล้เจริญรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงดวงฤทัย แก้วจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงพรไพลิน ด่วนทับรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๓๓

เด็กชายธนกร เจริญศิริ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๓๔

เด็กชายราชันย์ วิศิษฎ์ศิลป
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๓๕

เด็กชายนัฐภัทร คำด้วง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๓๖

เด็กหญิงอรจิรา สมใจ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๓๗

เด็กชายภูชิต ทรงรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๓๘

เด็กชายอนิวัต โพธิสาร
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๓๙

เด็กหญิงนานาพร อำมะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๔๐

เด็กชายระพีพัฒน์ บุตรวิชา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๔๑

เด็กชายติณณภพ อันดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๔๒

เด็กหญิงเปรมิกา เอ็นดู
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ มันปทุม

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๔๔

เด็กชายปภังกร ศุขหงษ์ทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๔๕

เด็กหญิงรัตนาวดี รุ่งแจ้งรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๔๖

เด็กชายปณณธร คำแสน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๔๗

เด็กหญิงปณิชา ภาศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๔๘

เด็กชายชนาธิป มามาก

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๔๙

เด็กชายนวพรรษ ทำไธสง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๕๐

เด็กชายภูเบศ ศรีคุณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงภูริชญา แจ่มแจ้ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๕๒

เด็กหญิงศิวาภรณ์ เจริญไธสง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงสุจิตรา ภูครองตา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๕๔

เด็กชายณัฐดนัย เหมือนสิงห์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๙ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๒๐๕๕

เด็กชายโกเมน โพธิบัติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๕๖

เด็กชายศุภกานต์ บาลไธสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๕๗

เด็กชายวงศกร อุสาพรหม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๕๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หนไธสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๕๙

เด็กชายดนุสรณ์ ผาดไธสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๖๐

เด็กชายรัชศาสตร์ โพธิสิทธิพันธ์ุ

์ ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๖๑

เด็กหญิงธีรนันท์ แสนมี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงภัคจิรา จักษุทิพย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๖๓

เด็กหญิงเกศแก้ว ธรรมรักษา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๖๔

เด็กหญิงแก้วเก้า ธรรมรักษา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๖๕

เด็กหญิงจิราชา ปลืมพันธ์

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๖๖

เด็กหญิงจณิสตรา รบรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๖๗

เด็กหญิงบุษบา พินิจ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๖๘

เด็กหญิงแพรวนภา ยอดรัก
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๖๙

เด็กหญิงธมลวรรณ ยะประโคน
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๗๐

เด็กชายชยพล ปกกาวะลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงอภิสรา จอดนอก
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๗๒

เด็กหญิงรยาพร สดไธสง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๗๓

เด็กหญิงภัชรธิดา พัชราชีวิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๗๔

เด็กหญิงกฤติมา พงษ์ไธสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๗๕

เด็กหญิงศุภิสรา จิตไธสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๗๖

เด็กหญิงกัญญานัฐ แก้วไธสง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๗๗

เด็กหญิงภูริชญา พลอาษา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๗๘

เด็กหญิงณัฐมน รอดไธสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๗๙

เด็กหญิงสุชาดา เจริญทรัพย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๘๐

เด็กหญิงศิรภัสสร พรมบุตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๘๑

เด็กชายอาชาวศิษฐ์ ปะทะโก
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๘๒

เด็กชายศิวกร หอมเย็น

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๘๓

เด็กหญิงพรปวีณ์ กิตยาพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๘๔

เด็กหญิงณัฐธนิชา เสินไธสง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๘๕

เด็กหญิงกชวรรณ เจริญรุ่งไพศาล
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๘๖

เด็กหญิงจันทิมา จันทร์แจ้ง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๘๗ เด็กหญิงประกายจันทร์
ณรงค์ศักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๘๘
เด็กชายรัฐเกียรติเพชร

วิหคเหิร
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๘๙

เด็กชายภานุวิชญ์ จิตรไธสง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๐ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๙๐

นายปยะ พุทธเพาะ
๒๔/๐๗/๒๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๙๑

นางดาริกา พลวัน
๒๐/๑๒/๒๕๐๑ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๙๒

นางสาวนฐวรรณ จงปตนา
๒๘/๐๗/๒๕๒๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๙๓

นายนพพร จะริยามา
๐๗/๐๓/๒๕๓๘

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๙๔

นางสาวปยพรรณ บุญมี
๐๖/๐๖/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๙๕

นายพิริยะ บุญเส็ง
๒๕/๐๒/๒๕๓๖ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๙๖

นางสาวภาวินี นาบำรุง
๒๗/๐๖/๒๕๒๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๙๗

นางสาวมณีรัตน์ ศิริวงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๙๘

นายมนัส หนองสี
๑๙/๐๕/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๐๙๙

นายยุทธนา พลเรือง
๐๖/๐๑/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๐๐

นางสาวรุ่งนภา ด้วงโพนทัน
๑๒/๑๐/๒๕๓๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๐๑

นางสาววิริวรรณ ต๊ะแสนเทพ
๒๓/๐๖/๒๕๓๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๐๒

นางสาวสุวิมล กัณหา
๓๐/๑๒/๒๕๑๐ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๐๓

นางสาวอุลิษา บุญเริม

่

๐๙/๐๑/๒๕๓๖ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๐๔

นางสาวเพลินพิศ นิลจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๓๘ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๐๕

นางสาวแพรวนภา สามนคร
๒๖/๐๑/๒๕๓๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๐๖

เด็กชายเขตโสภณ ชัยยะสง
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๐๗

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ โสไธสง
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงกฤติมา กุงไธสง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๐๙

เด็กชายวีรพงษ์ สืบแสน
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๑๐

เด็กชายปณวัตร ลอดสุโข
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๑๑

เด็กชายธนะกิตต์ มะโนรมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๑๒

เด็กชายอัศวเหม เสียบไธสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๑๓

เด็กชายศิริชัย อินธิสอน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๑๔

เด็กชายยศพนธ์ เหล่าชุมแพ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๑๕

เด็กหญิงณัฐพร แสงไธสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงนันทนา กันไธสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงสุนิสา สุดไธสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๑๘

เด็กหญิงรัญชิดา สอนไธสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงนำฝน ขันรักษา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๒๐

เด็กชายอัครพล สดไธสง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงอริสรา กุงไธสง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงบุษยมาส มันยืน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงอภิชญา กิจคติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงหัทยา สูนไธสง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๑ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงศุภานัน แสไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๒๖

เด็กหญิงพรทิพา แพงเพ็ง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ สนโศรก

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๒๘

เด็กหญิงพัชรี จวบกระโทก
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๒๙

เด็กหญิงนริศรา สอบไธสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๓๐

เด็กชายธีรภัทร คัง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๓๑

นายจรูญ วิศิษฎ์ศิลป
๒๖/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๓๒

นายธรรมธร ทองสุข
๐๖/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๓๓

นางนันทพร พนาจันทน์
๒๖/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๓๔

นางนิภาพร วิศิษฎ์ศิลป
๒๖/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๓๕

นายประมินทร์ วงษ์หาญ
๐๒/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านเพียแก้ว วัดจินดามณี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๓๖

เด็กหญิงอุ้มบุญ สีเขียว
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๓๗

เด็กชายนครินทร์ สีเขียว
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๓๘

เด็กชายธีระ เจียมใจ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๓๙

เด็กหญิงกรรณิกา มะลิรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงณัฐธิดา สอนเพีย
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๔๑

เด็กหญิงปวีณา อินทร์สำราญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๔๒

เด็กหญิงวรรณวลี สีเขียว
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๔๓

เด็กหญิงสุวภัทร์ ไกลดงพลอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๔๔

เด็กหญิงสุชิตา แพงศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๔๕

เด็กหญิงณัฐธิชา สัมฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๔๖

เด็กหญิงเกวลี รักมณี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๔๗

เด็กหญิงภรณ์ธิรา เริงสนาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๔๘

เด็กหญิงกนิษฐา ปุราถาเน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๔๙

เด็กหญิงเกษราพร อ้อมชมภู
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๕๐

เด็กชายอัสฎาวุฒิ บุตรศิริ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๕๑

เด็กชายวีรภาพ สัมฤทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงรุ้งราวี นันตะรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงชญาดา ยาสุขศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๕๔

เด็กชายธราเทพ แอ้นไธสง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๕๕

เด็กชายพิชิตชัย น้อมธรรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงมุทิตา สนโศก
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๕๗

เด็กหญิงสุพัตรา อินไธสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๕๘
เด็กชายภัทรจารินทร์ สีเขียว

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๕๙

เด็กชายไพงาม ใจแสน
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๒ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๖๐

เด็กชายอรัญ คลังไธสง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน วัดตะเคียนทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๖๑

เด็กชายกิตินันท์ กุดไธสง
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๖๒

เด็กชายณัฐภัทร กิงไธสง

่

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๖๓

เด็กชายศิรภัทร สุนทร
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๖๔

เด็กชายศุภกร กุไธสง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๖๕

เด็กชายอภินันทร์ สุวรรณศรี
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๖๖

เด็กหญิงเกศกนก สดไธสง
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงวิจิตรา สดไธสง
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๖๘

เด็กหญิงศุภาวรรณ เคลือบสูงเนิน
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๖๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ เขียวอุดสา
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๗๐

เด็กหญิงสุพรรษา ชมพู
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๗๑

เด็กหญิงสุจิตรา บุญลอยสงค์
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๗๒

เด็กชายพัชรพล สังสีแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๗๓

เด็กชายสุริยะ จันทร
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๗๔

เด็กชายจรัณชัย ไชยมาคำ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๗๕

เด็กชายพงศ์วรินท์ กุลไธสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๗๖

เด็กหญิงนันธิดา แสงไธสง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๗๗

เด็กหญิงกาญจนา สาไธสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๗๘

เด็กหญิงวรัทยา กุลไธสง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๗๙

เด็กชายเจษฎาวุธ แกนไธสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๘๐

เด็กหญิงธัญพิมล เจริญใส

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๘๑

เด็กชายวิวัฒนาการ ชะนะหำญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๘๒

นายทรงเกียรติ แสไธสง
๐๙/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๘๓

นางสาวธิดารัตน์ โพธิขำ
๐๗/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๘๔

นางสาวพิชญา กอไธสง
๒๗/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๘๕

เด็กหญิงชนิษฐา สุขลำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตูม วัดวงษ์วารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงรวิสรา คงไธสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตูม วัดวงษ์วารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงนันทิชา ยอดเจริญ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงปาริชาติ วงษ์จันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงปนมณี โพธิวัง

์

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๙๐

เด็กชายกริษฐา ศิลปศิริวัฒน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๙๑

เด็กชายสงกรานต์ อินไธสง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๙๒

เด็กชายศตพร พรมบุตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๙๓

เด็กหญิงชนาพร เอียนไธสง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๙๔

เด็กหญิงเบญจมาศ เอียนไธสง

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงปวีณา เอียงไธสง

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๙๖

เด็กชายนพพร พลศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๙๗

เด็กหญิงสุพิชชา สอนเพีย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๙๘

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

เกียรติฤทธิวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๑๙๙

เด็กชายปยวัฒน์ แอ้นไธสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๐๐

เด็กชายมงคล อยู่สุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๐๑

เด็กหญิงกันฤทัย อานไธสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๐๒

เด็กชายพงศกร มีภักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๐๓

เด็กชายธนานุพงษ์ เกษรบัว
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๐๔

นายพิชญ์ สิทธิเสือ

์

๒๗/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๐๕

นางสาวสุภัทรา วิเวก
๐๓/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๐๖

นางสาวเกษร อินทระ
๒๕/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านยางนกคู่ วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๐๗

เด็กชายทตพงศ์ กวดไธสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๐๘

เด็กชายจีรภัทร จันอาภาส
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๐๙

เด็กชายณัฐภูมิ เพียซ้าย
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๑๐

เด็กชายธนากร สุพรรณรัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๑๑

เด็กชายพิพัฒน์ เจือไธสง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๑๒

เด็กชายธนาพล พันธ์วิเศษ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๑๓

เด็กชายพิทักษ์โยธิน บุญทักษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๑๔

เด็กชายชนพัฒน์ ภูมิศรีจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงอุมากร ริมหา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๑๖

เด็กหญิงอรพรรณ กงไธสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ขุนศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ จันสด
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๑๙

เด็กหญิงภิรมล มาลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงภคินี กะนันไธสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ใจชืน

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๒๒

นายสุพรม คงดี
๒๙/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา) วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๒๓

เด็กชายเอกพล ผลรุ่ง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๒๔

เด็กชายพิพัฒชัย ศรีไพร
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๒๕

เด็กชายรังสิกร สุวิชัย
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๒๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กัณหา
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงจีรภัทร เย็นกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงทิพย์ญาดา วงษ์แพง
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงอรปรียา ศิริวงศ์พานิช
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๓๐
เด็กหญิงนาฎยาภรณ์ สุขไธสง

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงชุติภา นามวิเศษ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๓๒

เด็กหญิงภวิดา ไพลดำ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๓๓

เด็กชายสันติสุข สีมี
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๓๔

เด็กชายธีรวัต ผู้มงคลชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๓๕

เด็กชายปฎิภาณ แสนหอม
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๓๖

เด็กชายสมภพ เซิงสูงเนิน

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๓๗

เด็กหญิงภัชราวรรณ อิวชาวนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๓๘

เด็กชายธนาภา แย้มยวน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๓๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ รำไพ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๔๐

เด็กชายศิวะ เหมสิงห์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๔๑

เด็กชายพีรภัทร ศรีบุ่งง้าว
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๔๒

เด็กชายสุรยุทธ เหลาสา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๔๓

เด็กหญิงสรัลพร เกิดไธสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๔๔

เด็กชายไกรสร ใหญ่ลำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๔๕

นายเรืองศิลป ชาวไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๔๖

นายหัสบดินทร์ แสวงชัย
๑๐/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๔๗

นายอานุภาพ โม้พิมพ์
๑๘/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๔๘

เด็กชายคฑาวุธ ใจเทียง

่

๒๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๔๙

เด็กหญิงปวีณา สำเล็ง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๕๐

เด็กหญิงศศินิภา มารศรี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๕๑

เด็กหญิงอริสา สิงหนุวัฒนะ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงแก้วตา จันทบูรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๕๓

เด็กหญิงแก้วขวัญ จันทบูรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๕๔

เด็กหญิงบุณยาพร อุตตะมัง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๕๕

เด็กหญิงธัญชนก เลิศไธสง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๕๖

เด็กชายกฤษฎากร ศรีหอม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๕๗ เด็กหญิงพิมพ์พรรณวิสา

เพียรไธสง
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๕๘

เด็กหญิงณัชชา หล่าไธสง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๕๙

เด็กหญิงพรสวรรค์ คณารัตน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๖๐

เด็กชายศิริวัฒน์ ศรีชืน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๖๑

เด็กชายอุตรเดช ผดาวัลย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๖๒

เด็กชายรพีภัทร เลไธสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๖๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ แอดไธสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๖๔

เด็กชายเบลล์ ข้องม่วง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๖๕

เด็กชายสงกรานต์ เลิศไธสง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๖๖

เด็กชายสิทธิพล เจริญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงอรพรรณ เดือไธสง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ชนะภักดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงเจนจิรา กิจการ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๗๐

นางสาวธนาภรณ์ ลิงไธสง

่

๒๐/๐๓/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๗๑

นายแสนย์พล อัสสาภัย
๒๖/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๗๒

เด็กชายธนันธรณ์ ปลอดโคกสูง
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๗๓

เด็กชายวีระชัย กิณรีวงศ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๗๔

เด็กชายพงศธร ชุมจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๗๕

เด็กชายสายฟา เดียวไธสง

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุบผาสุข
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๗๗

เด็กชายอภิชัย เหลียมไธสง

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๗๘

เด็กหญิงเกสรา แก้วกัณหา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๗๙

เด็กหญิงธัญชนก บุญไธสง
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๘๐

เด็กหญิงวิมลรัตน์ เวหน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๘๑

เด็กหญิงอนัญญา ตองติดรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ยิงมีมา

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๘๓

เด็กชายสิทธิภาคย์ ตามไธสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๘๔

เด็กชายวัชรินทร์ โคตรวงศ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๘๕

เด็กชายกรวีร์ จันนวน
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๘๖

เด็กชายธนากร สมบัติวงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงชนิกานต์ เดชโคบุตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๘๘

นายสนัน

่

บุญเกิด
๐๑/๑๐/๒๔๙๑

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๘๙

นางสาวอรพรรณ สมบูรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๙๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ สัจจมณี
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๙๑

เด็กชายโอชวิน แฟมไธสง
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๙๒

เด็กหญิงกานต์เกล้า พวงพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๙๓

เด็กหญิงธนัชพร ตราดไธสง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๙๔

เด็กหญิงธนัชชา โต๊ะไธสง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงสาวิตรี อนุอินทร์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๙๖

เด็กหญิงสุชาดา แสงสุขสว่าง
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๙๗

เด็กหญิงปานกมล เลิศไธสง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๙๘

เด็กหญิงสุภัสรา แรงโสม
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๒๙๙

เด็กชายนทีทัศน์ พระมาลัย
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๖ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงจินตนา ไทรพวงโพธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๐๑

เด็กชายจีระพัฒน์ ยวงมะณี
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๐๒

เด็กชายอธิป คำชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๐๓

เด็กชายธีรภัทร ตีบไธสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๐๔

เด็กชายเพียบพร้อม เพียรไธสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงรัตติกาล เตรียมไธสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๐๖

เด็กชายพลพล เทพรักษา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๐๗

เด็กชายสรวิศ หวายฤทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๐๘

เด็กชายภูเบศฐ์ ติงอ้น

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๐๙

เด็กชายนาวา ภูบาลชืน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๑๐

เด็กหญิงวรรนิสา ภูบาลชืน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๑๑

เด็กหญิงอัยยาวีร์ ศรีจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๑๒

นางทองจันทร์ รุ่งเปา
๓๑/๑๒/๒๔๙๐

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๑๓

นางทองพุฒ เสียมไธสง
๐๘/๐๖/๒๔๙๘

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๑๔

นางทองสุข คำภิลา
๐๑/๐๕/๒๔๙๓

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๑๕

นางทองใบ ตูบไธสง
๐๑/๐๑/๒๔๘๖

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๑๖

นางประกายแก้ว นาชาสิงห์
๐๔/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๑๗

นางสาวภัคพร รักไธสง
๐๑/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๑๘

นางมน บุญเศษ
๐๗/๐๔/๒๔๙๕

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๑๙

นายสิน รักไธสง
๐๑/๐๗/๒๔๙๑

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๒๐

นางสุพลี วิสะสังข์
๐๑/๐๓/๒๔๙๔

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๒๑

นางสาวหนูพิน จันนวล
๐๑/๐๖/๒๔๘๔

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๒๒

เด็กหญิงนภาศิริ คงกูล
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลาง

กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๒๓

เด็กชายกิตติพงศ์ คงพลปาน
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ วิจิตรศักดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๒๕

เด็กชายบวรวุฒิ ปลังกลาง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๒๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไว้สันเทียะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๒๗

เด็กหญิงกชกร คงษา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงณัฐวิมล พุ่มพวง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๒๙

เด็กหญิงเปรมฤทัย จรรยา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๓๐

เด็กหญิงสายธาร สนทนา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๓๑

เด็กหญิงสายธาร คำทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๓๒

เด็กหญิงหนูนันท์ ดีมีชาติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๓๓

เด็กหญิงอุมากร แสงคำมี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๓๔

เด็กหญิงนันธิดา มะโนรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๗ / ๕๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงอมลวรรณ โพดจะโปะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๓๖

เด็กชายณัฐพล เณรธรณี
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๓๗

เด็กหญิงณัชชา คลีภูษา

่

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๓๘

เด็กหญิงอภิสรา โลมะบุตร
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๓๙

เด็กหญิงศิริกัญญา แก้วยงกฎ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๔๐

เด็กหญิงธนพร แก้วปุม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๔๑

เด็กชายสรวิชญฺ์ นกยูง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๔๒

เด็กชายสิริวัฒน์ ทิพย์อักษร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๔๓

เด็กชายอาทิตย์ แอมรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนหัก วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๔๔

เด็กหญิงศิรภัสสร ทองคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงิว หนองไทร

้

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๔๕

เด็กหญิงอินทิรา อินทร์นอก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงวรัญญา เพ็ชรศรี
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๔๗

เด็กหญิงรัชชาวดี ศรีเชือ

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๔๘

เด็กชายอชิตพล วิชารักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๔๙

เด็กหญิงคีตภัทร พึงด่านกลาง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๕๐

เด็กหญิงศศิกานต์ จิวจันทร์

๋

๒๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๕๑

เด็กหญิงกฤติกา ดุริยะวิจิตร
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๕๒

เด็กชายคณิศร ธรรมนุช
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๕๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

คลังกูล
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๕๔

เด็กหญิงรดา ศรีณรงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๕๕

เด็กชายพงษ์เพชร โกติรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๕๖

เด็กชายการัณยภาส มีกุล
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๕๗

เด็กชายอธิวัฒน์ รักวงศ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๕๘

เด็กชายณัฏฐภัทร สุขเกษม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงอาริสรา ดีด้วยชาติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๖๐

เด็กหญิงธีราพร วงประพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๖๑

เด็กชายชยุต นาเมืองรักษ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงจรรยาภรณ์ โล่ห์นารายณ์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๖๓

เด็กหญิงสุรภา อาภรณ์พงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงไอศิกา ปลวาสน์
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๖๕

เด็กชายกลทีป ปะโนรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๖๖

เด็กชายธรรณกร คงกำเนิด
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๖๗

เด็กหญิงกมลชนก จิรจันทรากูล
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๖๘

เด็กหญิงณิชมน ดีเกษม
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๖๙

เด็กหญิงดวงพร ชาญนารถ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๘ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๒๓๗๐

เด็กชายนพพร พรประเสริฐ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๗๑

เด็กหญิงสุพิชญา แวงสันเทียะ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๗๒

เด็กหญิงชวลักษณ์ กิตติอุดมพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงรัญธญา ตังวงษ์เจริญสุข

้

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๗๔

เด็กชายโชติวัฒน์ จำปาโพธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๗๕

เด็กชายปยังกูร บุญเจริญชัย
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงเมธปรียา เชิดฉาย
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๗๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ อารีรัมย์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๗๘

เด็กหญิงกัลยาภัสร์ ธรรมรัตนารมย์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๗๙

เด็กหญิงฐิติวรดา ดายกระโทก
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๘๐

เด็กหญิงบัวบูชา ชวาฤทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๘๑

เด็กชายไมค์ เพ็ชรศรี
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๘๒

เด็กหญิงปริยากร หาญสุวรรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ พลสาร
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๘๔

เด็กชายกำพล แกกูล
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๘๕

เด็กหญิงสิริกานต์ ชำนาญเชือ

้

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๘๖

เด็กชายภาณุพงศ์ แปนอาทิตย์
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๘๗

เด็กหญิงภัทรวดี เคนดี
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๘๘

เด็กหญิงศิรินันท์ ทับทิมงาม
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๘๙

เด็กชายภูริ ปกเหนือ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๙๐

เด็กหญิงจิรประภา ทองนอก
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๙๑

เด็กชายบวรภัค ท่อนผักแว่น
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๙๒

เด็กหญิงฐานิดา อัมพะวัน
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงชนกนันท์ พลเศษ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๙๔

เด็กชายอชิรวิชญ์ ปวะภูโต
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๙๕

เด็กหญิงณิชาภัทร อุสันสา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๙๖

เด็กหญิงปรีย์ภู่ดา ภาพยนตร์นลิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๙๗

เด็กชายธนกร นรารมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๙๘

เด็กชายศุภโชค ประทุมเขต
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงปภาพินท์ ทองประภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๐๐

เด็กหญิงชิดชนก วัฒนกุล
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๐๑

เด็กชายคณิศร ยืนชนม์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๐๒

เด็กหญิงชนกนันท์ ไกรกูล
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๐๓

เด็กหญิงนิธิพร กิติวัชระเจริญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๐๔
เด็กหญิงปณัญฆ์ฑิตา โสกูล

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๙ / ๕๐๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงรักษิณา สงกูล
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๐๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เสาวพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๐๗

เด็กชายชวัลวิทย์ ประกอบ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๐๘

เด็กชายปรมัตถ์ มะเสนา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๐๙

เด็กชายกฤษฏิพิภัช

์

เขียวนิล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๑๐

เด็กหญิงปวริศา ไหล่อุดมพิทักษ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๑๑

เด็กหญิงพรรภัสษา เข้าเมือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๑๒

เด็กชายช่อวาลา สุตตานนท์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๑๓

เด็กหญิงนันท์นภัส เข็มผะกา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงศิรประภา จิรจันทรากูล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๑๕

เด็กชายภาณุพันธ์ อินธิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๑๖

เด็กชายจิณณพัฒน์ บุญแพง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงกรทิพย์ สุวรรณรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกมลลักษณ์ วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๑๘ เด็กหญิงศิริประภาเพ็ญ
นพใหม่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงสุภิญญา ชมเชย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๒๐

เด็กหญิงนัยนา มุขประดับ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)

วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๒๑

เด็กหญิงรัตนาวดี พูนสวัสดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๒๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วหลอย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๒๓

นายณัชพล วุฒิวงค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๒๔

นายเมธี แท่นศิลา
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๒๕

นายณัฐวุฒิ อินจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๒๖

นายวีระเทพ เนตรดำกูล
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๒๗

นายชาญณรงค์ หมวดสันเทียะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๒๘

นายประภาสิต บุญล้อม
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๒๙

นายอภิชาติ ธุระทำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๓๐

นายอชิตพล จิตรเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๓๑

นายบุญญฤทธิ

์

คงทันดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๓๒

นางสาวปฏิญญา ฤทธิไธสง

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๓๓

นายวรชาติ พิมมาลี
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๓๔

นางสาววศินี เหล่ากอดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๓๕

นางสาวขนิษฐา สุขทองหลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๓๖

นางสาวระพีพร แสนคนึง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๓๗

นางสาวอินทิรา กล้าหาญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๓๘

นางสาวปนหทัย เชิดรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๓๙

นางสาวมลวิตา ศรีผดุง
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๐ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๒๔๔๐

นางสาวรวิวรรณ สำอาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๔๑

นางสาวสุดารัตน์ ระบือพิณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๔๒

นางสาววริษา นักประพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๔๓

นายสหชาติ ช่วยพิมาย
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๔๔

นางสาวจารุวรรณ สืบมา
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๔๕

เด็กชายต่อเกียรติ ศรีสิงห์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เตียประสิทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๔๗

เด็กชายศิริปกรณ์ มวบขุนทด
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๔๘

เด็กหญิงคณัสนันท์ ประทุมเงิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๔๙

เด็กหญิงณัฏฏปภัส เกิดประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๕๐

เด็กหญิงธนวัน ชาลีวรรณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๕๑

เด็กหญิงนิชาภา ตุ้มจงกล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๕๒

เด็กหญิงนุตประวีญ์ คตวงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๕๓

เด็กหญิงรดา ลัดดาอาชชวะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงไรวินท์ เศษสุวรรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๕๕

เด็กหญิงวิลาสินี เลิศไธสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๕๖

เด็กชายนรภัทร โพธิพุ่ม

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๕๗

เด็กชายภูมิกฤษณ์ แพร่งสุวรรณ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๕๘

เด็กชายศยมัช สาคีรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๕๙

เด็กชายศิรวิทย์ เสาวกูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๖๐

เด็กชายศุภสิทธิ

์

ดอนสามารถ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๖๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา ทองมะเริง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๖๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลประสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๖๓

เด็กหญิงขวัญข้าว หาลากรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๖๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มีศิริ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๖๕

เด็กหญิงชลิดา มาประจวบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา วงษาวิเศษ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงนภัสชนก ดวงดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงนิจรัตน์ สุดหอม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงภัคจีรา ดวงรัศมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงรินรดา ลางกระโทก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๗๑
เด็กชายกฤษณะพจน์ สีหะวงษ์ฺ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๗๒

เด็กชายธีรภัทร รักสัตย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๗๓

เด็กชายพีรณัฐ อบกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๗๔

เด็กชายสกรรจ์ กาญจนะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๑ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงขวัญพร ขำสิงห์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๗๖

เด็กหญิงคัทรียา สาบุตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๗๗

เด็กหญิงฉัตรฑริกา ไชยช่วย
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๗๘
เด็กหญิงณัฐจิตกานต์ จูกูล

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๗๙

เด็กหญิงธีราพร พูนวิเชียร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงปยธิดา จิระโภคานนท์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงกุมวารี สิมงาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๘๒

เด็กหญิงสิรีธร กุรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๘๓

เด็กชายเจษฎา คีรีรมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๘๔

เด็กชายญาณกวี คุณรักษา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรดางาม
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๘๖

เด็กชายนิธิกร บอนขุนทด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๘๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แซ่จง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๘๘

เด็กหญิงดวงรักษ์ ยินดีชาติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงเมธาพร จรเอ้กา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา อภัยจิตร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๙๑

เด็กชายภรภัทร หรบรรพ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๙๒

เด็กชายรุ่งเรือง จัตุกูล
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงกฤตธีรา บังจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงณัชชา เส็งวจี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงมณฑกานต์ มิงขวัญ

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๙๖

เด็กหญิงมัทยาวัทน์ ศิริสวัสดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๙๗

เด็กชายเสกสรร นามนุ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๙๘

เด็กหญิงภคพร สุขเสริม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๔๙๙

เด็กหญิงมนทิรา ไพเราะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๐๐

เด็กหญิงวรารัตน์ หยิบส่วน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๐๑

เด็กชายกฤชพล ปุริมศักดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๐๒

เด็กชายชัยโรจน์ แพร่งสุวรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๐๓

เด็กหญิงจันทัปปภา ละประโคน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ผลพรต
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงรัษมา ประวะโข
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๐๖

เด็กชายคมชาญ งามพิบูลย์วณิชย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๐๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา เย็นจอหอ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๐๘

เด็กชายชินวัตร สองสี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงเกวรินทร์ ดวงนิล
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๒ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๐๒๕๑๐

เด็กหญิงขวัญฤทัย บุญเย็น
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๑๑

เด็กหญิงชนันธร ลัทธิกุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงฐานิดา ประสงค์เงิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๑๓
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ชวาฤทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงวิธิตา ศรีผดุง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๑๕

เด็กชายนพรัตน์ ยัวจิตร

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๑๖

เด็กชายภานุพงษ์ งอยพาลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๑๗

เด็กหญิงพลอยกนก งามธงไชย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๑๘

เด็กหญิงภูริชญา แหร่มพงษา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๑๙

เด็กหญิงศศิการต์ เทพเดช
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๒๐

เด็กหญิงสุนิตา สนิทชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงหทัยภัทร กลมวงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงภัคจิรา สอนครุฑ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๒๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ สังข์สุขศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๒๔

เด็กชายสหรัฐ จีนเกิด
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงชญาภา บุญทวี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๒๖

เด็กหญิงศิริญากรณ์ แปลงไลย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์วงค์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๒๘

เด็กชายธีร์ธวัช บุตรไทย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๒๙

เด็กชายพงศพัศ จันทร์พวง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๓๐

เด็กชายพบเอก สิงห์ใหม่
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๓๑

เด็กชายศุภวัฒก์ อ่อนศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๓๒

เด็กหญิงพรทิพา เครือวัลย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๓๓

เด็กหญิงวิชญาดา โพธิวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ชุนรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๓๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัณฑิต
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงวนัณญา คงพลปาน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๓๗

เด็กหญิงพิชามญช์ ไชยรัมย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงช่อเพชร มะณีอ่อน
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๓๙

เด็กหญิงพัชราภา มณีเนตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๔๐

เด็กหญิงกุลสินี เมสัง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๔๑

เด็กหญิงอนงค์นาฏ ประสงค์ทรัพย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๔๒

เด็กหญิงจีรญา เข็มบุปผา
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงกมลฉัตร พุทธา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๔๔

นางสาวชัญญ์ชนพร ชาติประสพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  
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บร ๔๔๖๐/๐๒๕๔๕

เด็กหญิงปภาดา สังข์ศรีฤทธิไกร
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๔๖

นางสาวสุธิมา เย็นจอหอ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๔๗

นางสาวเบญจมาศ พลราศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๔๘

นางสาวปริญญา ผุดบัวดง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๔๙

นางสาวนภสร บุตรพรม
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๕๐

นางสาวพิยดา สุขษา
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๕๑

นางสาวนริศรา เสนนอก
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๕๒

นายกฤษณพล สีเสือ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๕๓

นางสาวสิริยุพา แปนรินทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๕๔

นางสาวพิมพ์มาดา ศรีเชือ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๕๕

นางสาวกุลธิดา ชนะน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๕๖

นายสหรัถ ศรแสง
๒๑/๐๘/๒๕๓๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๕๗

นายชาตรี วัฒนากลาง
๑๒/๐๘/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๕๘

นายทองดี สุรินทร์
๑๖/๐๘/๒๔๙๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๕๙

นายหิน สุดสายเนตร
๐๑/๐๑/๒๔๙๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๖๐

นายสรรเสริญ จ่าภา
๒๐/๑๒/๒๔๙๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๖๑

นายสวิน หมายสุด
๑๕/๐๗/๒๔๙๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๖๒

นายธวัฒน์ ปรีเปรม
๒๓/๐๖/๒๕๑๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๖๓

นายคำแปง ทองมาก
๐๔/๑๑/๒๕๑๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๖๔

นายวิโรจน์ บุญเผย
๑๐/๐๓/๒๕๒๒

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๖๕

นายชนาเมธ พรหมบุตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๖๖

นายสถิต ธรรมนาม
๓๐/๐๘/๒๕๒๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๖๗

นายนิธิกร ค้าคล่อง
๑๐/๐๘/๒๕๒๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๖๘

นายฐิติกร กุลมอญ
๒๙/๑๐/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๖๙

นายมนัส อุ้มนางรอง
๑๐/๑๐/๒๕๓๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๗๐

นายธรรมภณ หรบรรพ์
๐๓/๑๐/๒๕๓๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๗๑

นายวันเฉลิม พรามนิล
๑๒/๐๘/๒๕๔๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๗๒

นายวุฒินันท์ กุลธิ
๑๒/๐๘/๒๕๓๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๗๓

นายณัฐวุฒิ รุ่งพิรุณ
๐๕/๑๐/๒๕๓๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๗๔

นายสามารถ เสาวพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๑๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๗๕

นายวีรยุทธ ศุขภะสมสาร
๑๑/๐๓/๒๕๒๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๗๖

นายวิเศษ ประนางรอง
๑๕/๐๓/๒๕๓๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๗๗

นายอภิสิทธิ

์

ทำสะอาด

๒๒/๑๒/๒๕๒๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๗๘

นายเจตดิลก เกลียงรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๗๙

นายนิเวสด์ คำแสน
๐๙/๑๑/๒๕๐๖

วัดกลาง กลาง  
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บร ๔๔๖๐/๐๒๕๘๐

นายคมกฤษณ์ โพธิเงิน

์

๑๖/๐๘/๒๕๓๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๘๑

นายวีระวัฒน์ กะรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๓๒

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๘๒

นายสุทธิพงษ์ เนืองนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๘๓

นายอรรถพล ภารเจิม
๒๘/๐๒/๒๕๓๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๘๔

นายไพรสาร หาญสัตย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๘๕

นายพรมงคล ชะนะกูล
๐๑/๐๕/๒๕๓๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๘๖

นายบุญมี โพธิตก

์

๑๐/๐๑/๒๕๑๐
วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๘๗

นายภิเษก แลสันกลาง
๑๙/๐๖/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๘๘

นายชัยยา หวดไธสง
๑๖/๐๓/๒๕๒๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๘๙

นายฤทธิรงค์ มาลา
๑๗/๐๕/๒๕๓๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๙๐

นายภิญโญ จำลองชาติ
๐๔/๐๖/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๙๑

นายทศพร อุชิรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๙๒

นายพิพัฒน์ แก้วอ่อง
๑๕/๐๕/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๙๓

นายอนุชา ขันธรัตน์
๐๙/๐๔/๒๕๒๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๙๔

นายวุฒิไกร พวงจำปา
๒๑/๐๓/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๙๕

นายคำรณ ชุนวิเศษ
๑๕/๐๖/๒๕๒๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๙๖

นายไพศาล หนูสีนาค
๒๐/๑๒/๒๕๒๒

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๙๗

นายธงชัย โสนางรอง
๒๓/๐๕/๒๕๓๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๙๘

นายสมเจษ กองศรี
๒๘/๐๕/๒๕๒๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๕๙๙

นายรม เติดประโคน
๑๒/๐๑/๒๕๒๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๐๐

นายณัฐพงษ์ แสงคงสุวรรณ
๐๑/๐๗/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๐๑

นายวัชระ สังข์วงศ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๐๒

นายณัฐพล นาจารย์
๑๒/๐๗/๒๕๓๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๐๓

นายสมชาย นาคินชาติ
๐๘/๐๙/๒๕๒๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๐๔

นายทวิวัฒน์ กกสันเทียะ
๑๐/๑๐/๒๕๑๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๐๕

นายสุรพงษ์ โพธินางรอง

์

๑๓/๐๘/๒๕๒๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๐๖

นายประกรณ์ เกตวัตร์
๑๐/๐๒/๒๕๒๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๐๗

นายปยะศักดิ

์

จันทร์ปญญา
๒๑/๐๗/๒๕๒๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๐๘

นายณัฐวุฒิ ลีลา
๒๙/๐๕/๒๕๓๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๐๙

นายศุภชัย วงค์สาลี
๑๐/๐๗/๒๕๒๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๑๐

นายกมล หลุบเลา
๐๑/๐๔/๒๕๔๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๑๑

นายชัยณรงค์ การัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๓๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๑๒

นายอนิวัฒน์ ทับวิเศษ
๐๙/๐๗/๒๕๓๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๑๓

นายนคร บึงบัว
๓๐/๐๙/๒๕๐๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๑๔

นายสมภาร ภารวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๑๓

วัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๕ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๑๕

นายจตุพล โสนาคา
๐๓/๐๕/๒๔๙๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๑๖

นายศิริพงษ์ สุรินทร์งาม
๓๐/๑๐/๒๕๒๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๑๗

นายนรสิงห์ นานาวัน
๑๘/๐๓/๒๕๒๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๑๘

นายณัฐพงศ์ จะปนครบุรี
๑๘/๑๐/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๑๙

นายภานุวัฒน์ ท่าดี
๒๖/๐๒/๒๕๓๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๒๐

นายพงศ์วิชญ์ ทองคำ
๒๒/๐๖/๒๕๒๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๒๑

นายอภิรักษ์ หาสุข
๒๔/๑๐/๒๕๒๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๒๒

นายจักริน มุ่งเกมกลาง
๓๐/๐๗/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๒๓

นายอดิศักดิ

์

ลำบอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๒๔

นายอุดมทรัพย์ สมสุข
๒๕/๐๘/๒๕๒๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๒๕

นายเทิดทูล ปนนอก
๐๗/๐๖/๒๕๔๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๒๖

นายสุทัศน์ สุริด
๐๘/๐๖/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๒๗

นายชายน้อย นานาวัน

๑๙/๑๑/๒๕๒๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๒๘

นายศราวุธ เทวารัมย์
๐๓/๐๔/๒๕๓๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๒๙

นายคนกก สังข์สุขศรี
๒๑/๐๔/๒๕๒๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๓๐

นายอิสระพงษศ์ เชิดชู
๐๔/๑๒/๒๕๒๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๓๑

นายธนากร โกษากูล
๑๗/๐๘/๒๕๓๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๓๒

นายปญญา ยิงรัมย์
๒๘/๐๓/๒๕๓๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๓๓

นายจักรกฤษ นาราช
๒๗/๐๑/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๓๔

นายธวัชชัย ทัพโททับไท
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๓๕

นายอนุชา จีนเมฆ
๐๗/๑๑/๒๕๑๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๓๖

นายทองใส สาละ
๑๗/๐๕/๒๕๑๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๓๗

นายเอกนริน มูลเริง
๒๔/๑๑/๒๕๐๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๓๘

นายสุริยา เปลียนกลาง

่

๒๔/๐๒/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๓๙

นายเบญจชัย ชูไทย
๑๔/๐๕/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๔๐

นายเน แก้วยงกต

๑๕/๑๒/๒๕๑๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๔๑

นายอพลรัตรน์ พันธ์กว้าง
๑๑/๐๑/๒๕๐๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๔๒

นายมานะ มุ่งอ้อมกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๑๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๔๓

นายวรศักดิ

์

พจน์จิราภรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๒๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๔๔

นายนิคม ทองสอาด
๐๖/๐๘/๒๕๒๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๔๕

นายพนม ทองสอาด
๒๐/๐๔/๒๕๑๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๔๖

นายฟุง นาคพินิจ
๑๔/๐๕/๒๕๓๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๔๗

นายภิเษกสิทธิ

์

สอนสุภาพ
๒๒/๑๒/๒๕๐๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๔๘

นายคมสรรค์ คำโพนทัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๔๙

นายธวัชชัย จงกลรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

วัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๖ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๕๐

นายศิริวัฒน์ สะอาดศรี

๑๑/๑๑/๒๕๑๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๕๑

นายเติมศักดิ

์

โพธิแก้ว

์

๐๕/๐๑/๒๕๓๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๕๒

นายนราภพ วิดประโคน
๐๒/๐๑/๒๕๔๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๕๓

นายณัฐิวุฒิ เนตรศิริ
๐๒/๐๙/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๕๔

นายธวัชชัย นรารัตน์
๒๔/๑๑/๒๕๓๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๕๕

นายวิศิษฎ์ บำรุงกลาง
๐๙/๐๖/๒๕๓๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๕๖

นายเจนภพ ปานชาติ
๑๔/๐๓/๒๕๓๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๕๗

นางสาวอุไรพร พันธุ์ทุมมี
๒๘/๑๐/๒๕๒๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๕๘

นางสาวณัฐปภัสร์ กันเภศ
๑๓/๐๘/๒๕๒๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๕๙

นางประคอง แก้วเสมา

๒๓/๑๑/๒๕๑๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๖๐

นางดาวรุ่ง พันธุ์เดช
๒๘/๐๗/๒๔๙๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๖๑

นางสาวลักษณา ฝอยสูงเนิน
๒๔/๐๗/๒๕๒๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๖๒

นางสาวญาธิชา เอกนาสิงห์

๑๙/๑๑/๒๕๒๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๖๓

นางสาวจินดาภรณ์ อุ่นสำโรง
๒๔/๐๙/๒๕๓๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๖๔

นางพรเพ็ญ ชาญตะกัว

่

๒๕/๐๕/๒๕๑๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๖๕

นางมะณี กรมภักดี
๒๑/๐๖/๒๕๑๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๖๖

นางสาวนรินทร ประสงค์สุข
๑๘/๐๖/๒๕๒๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๖๗

นางสาวศรีสมบูรณ์ บุญงอก
๒๙/๐๙/๒๕๒๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๖๘

นางสาวกลอยใจ ชังมอญ
๐๒/๐๘/๒๕๐๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๖๙

นางสาววิภาภรณ์ เรืองนางรอง
๑๐/๑๒/๒๕๒๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๗๐

นางสาววัลภา บัวพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๒๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๗๑

นางสาวกรรนิการ์ ประทุมวงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๗๒

นางลำดวน สมบัติวงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๒๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๗๓

นางหนุง พรรณรงค์
๐๒/๐๘/๒๕๑๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๗๔

นางสาวแถม วงเวียน
๐๑/๐๑/๒๕๑๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๗๕

นางสาวทิพวรรณ อักษรใชย
๒๖/๐๓/๒๕๓๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๗๖

นางสาวจิราภรณ์ ทูลไธสง
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๗๗

นางอำพร แก้วมา
๐๖/๐๘/๒๕๐๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๗๘

นางสาวสายทอง เพิมพูน

่

๑๒/๐๗/๒๕๒๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๗๙

นางกาญจนา สุขตะกัว

่

๑๐/๐๔/๒๕๑๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๘๐

นางสาวสุภาพร ลายเสมา
๑๑/๐๖/๒๕๓๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๘๑

นางประทีป สิงห์กาฬ
๐๒/๐๗/๒๕๑๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๘๒

นางสาวชุติมณฑน์ ยวดยาน
๐๓/๐๗/๒๕๑๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๘๓

นางนารา คุ้มสมบัติ
๐๘/๑๑/๒๕๒๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๘๔

นางสาวสาวิตรี ดอกจันทร์กลาง
๑๔/๐๓/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๗ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๘๕

นางสาวเอืออารี

้

ตุนหาสิงห์
๑๙/๐๕/๒๕๒๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๘๖

นางสาวพิมพ์ชนก ดำเสนา
๑๖/๐๕/๒๕๓๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๘๗

นางนฤมล เงินสมบัติ
๐๑/๐๙/๒๕๐๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๘๘

นางฐิติรัตน์ ทองจีน
๑๑/๐๕/๒๕๑๒

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๘๙

นางสาวณัฏธุนิช อาจิณกิจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๙๐

นางสาวสำเริง แสงตะคร้อ
๒๐/๐๕/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๙๑

นางสาววราพรรณ ท่วมพุดซา
๐๔/๐๘/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๙๒

นางสมัย ชาญตะกัว

่

๓๑/๐๕/๒๔๙๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๙๓

นางสาวอันชณิญา สิงห์เนตรนอก
๓๑/๐๕/๒๕๓๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๙๔

นางสาวนงนุช สุขเปนนิตร์
๓๐/๑๐/๒๕๒๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๙๕

นางสาวระพีพรรณ สังขระ

๓๑/๑๒/๒๕๒๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๙๖

นางสาวสุนิตา ศรีบุลา
๐๙/๑๐/๒๕๑๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๙๗

นางสาวปยธิดา เว้งอาจ
๒๓/๑๐/๒๕๓๒

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๙๘

นางสาววรรณี จ่าภา
๐๘/๐๓/๒๔๙๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๖๙๙

นางสาวสุภัคร มุ่งดี
๐๖/๐๘/๒๕๒๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๐๐

นางสาวอริศรา ไวยจารา
๒๗/๐๗/๒๕๓๒

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๐๑

นางสาวปาธิตา เยินพู
๑๗/๑๑/๒๕๑๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๐๒

นางสาวกาญจนณา สุขตะกัว

่

๑๐/๐๔/๒๕๑๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๐๓

นางสาวพัชรา เชือสามารถ

้

๑๘/๐๕/๒๕๓๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๐๔

นางสาวเจนจิรา เทพจันทร์ดา
๑๑/๐๔/๒๕๓๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๐๕

นางสาวชลธิชา ถะเถิงสุข
๑๐/๐๖/๒๕๔๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๐๖

นางสาวอาริยา ฉิมกุล
๒๑/๐๔/๒๕๓๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๐๗

นางสาวสายฝน โพธินางรอง

์

๑๔/๐๗/๒๕๒๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๐๘

นางสาวสุกานดา พงษ์พิมาย
๑๓/๐๕/๒๕๓๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๐๙

นางสาววรรณิษา ม่อมมิตร
๐๗/๐๔/๒๕๓๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๑๐

นางสาวภชสร เนตรมณี
๑๙/๑๐/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๑๑

นางสาววาสนา ตรีเมฆ
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๑๒

นางสาวเพ็ญ ทุงจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๑๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๑๓

นางสาวมณีนุช บุตรงาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๑๔

นางสาวเบญญาภา จิตย์แม้น
๒๔/๑๐/๒๕๒๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๑๕

นางสาวแสงเดือน วงษ์นก
๑๘/๑๐/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๑๖

นางสาวเกล็ดพิกุล เย็นไธสง
๐๕/๐๙/๒๕๓๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๑๗

นายปรีชา เจริญดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๑๘

นายอนุสรณ์ จันทราวราสรรค์
๓๑/๐๗/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๑๙

นายปรีติ แก้วยงกฎ
๐๙/๐๙/๒๕๓๒

วัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๒๐

นายกัมพล กลีบเอ็ม
๐๒/๐๙/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๒๑

นายชัยรัตน์ อยู่สาโก

๑๙/๑๒/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๒๒

นายเศรษฐพงศ์ บุญอนันต์
๐๖/๐๙/๒๕๒๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๒๓

นายเฉลิมศักดิ

์

เอียมนางรอง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๒๔

นายสามารถ นรากูล
๓๐/๐๙/๒๕๓๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๒๕

นายศตวรรษ จอกทอง
๓๑/๐๗/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๒๖

นายพิศาล วิบูลย์จิต
๒๕/๐๗/๒๕๒๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๒๗

นายสายัญ คำมา
๑๗/๐๑/๒๕๒๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๒๘

นายชัยอนันต์ สุวรรณสุข
๑๒/๐๓/๒๕๑๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๒๙

นายนิคม ฐานกระโทก
๒๘/๐๖/๒๕๐๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๓๐

นายเฉลิมพล คุ้มผล
๐๔/๑๑/๒๕๓๒

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๓๑

นายไพรัช คุตวัน
๑๒/๑๐/๒๕๓๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๓๒

นายชัชชัย สมบัติวงค์
๒๖/๐๖/๒๕๒๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๓๓

นายปราโมทย์ แสวงวงค์
๓๐/๑๑/๒๕๓๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๓๔

นายสุพรรณ บุญศรี
๑๗/๑๐/๒๕๒๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๓๕

นายอภิญญา บุราณสุข
๒๑/๐๔/๒๕๑๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๓๖

นายปรัชญา บุญไหว้
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๓๗

นายสมคิด เสนาคม

๒๒/๑๒/๒๕๓๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๓๘

นายสุพชัย ชาญพิทยา
๐๕/๐๘/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๓๙

นายอรุณ ทิพย์นาง
๐๖/๐๙/๒๕๓๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๔๐

นายบัญชา หลงน้อย

๒๕/๑๑/๒๕๒๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๔๑

นายอภิเษก ชาติศรี
๐๑/๑๒/๒๕๑๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๔๒

นายประทีป วงค์จันทร์
๐๘/๑๒/๒๕๒๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๔๓

นายทรงศักดิ

์

สุนทรจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๒๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๔๔

นายวุฒิพงษ์ บุญจอง
๒๗/๐๗/๒๕๓๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๔๕

นายสุพล ขบวนกล้า
๐๖/๐๓/๒๕๓๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๔๖

นายปรีชา กระแสโสม
๒๕/๐๓/๒๕๒๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๔๗

นายประภาส พลหาญ
๑๐/๐๓/๒๕๒๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๔๘

นายศักดิทวี

์

พุลเพิม

่

๒๑/๐๔/๒๕๒๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๔๙

นายวินัย ทองศรี
๒๐/๐๔/๒๕๑๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๕๐

นายบัญชา กันหารินทร์
๑๑/๐๖/๒๕๑๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๕๑

นายประภาส เข็มทอง
๒๒/๐๙/๒๕๓๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๕๒

นายจักรี โคตรสมบัติ
๐๖/๐๔/๒๕๓๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๕๓

นายศุภดล ลือชา
๐๖/๐๗/๒๕๒๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๕๔

นายภาคภูมิ บูญรอด
๐๓/๐๓/๒๕๓๒

วัดกลาง กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๕๕

นายเอกภพ มนทองหลาง
๐๖/๐๘/๒๕๓๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๕๖

นายสุธีรศักด์ แปนดวงเนตร
๐๘/๐๗/๒๕๓๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๕๗

นายถาวร พรมเพ็ง

๑๒/๑๑/๒๕๓๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๕๘

นายโกเมธ พลดวงนอก
๑๔/๐๘/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๕๙

นายเทพพิทักษ์ แดงชาติ
๐๘/๐๒/๒๕๔๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๖๐

นายบุญฤทธิ

์

บุญศรีรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๓๒

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๖๑

นายเกษม ดำเสนา
๒๔/๑๐/๒๕๒๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๖๒

นายกิตติศักดิ

์

พานิช
๐๓/๑๐/๒๕๓๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๖๓

นายวิชัย ถินสุคน

่

๒๙/๐๑/๒๔๙๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๖๔

นายธกร เครือจันผา
๐๘/๐๓/๒๕๓๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๖๕

นายทฤสฎี ประจักษ์
๐๔/๐๗/๒๕๒๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๖๖

นายประดับ ไพพฤกษ์
๐๔/๐๕/๒๕๑๓

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๖๗

นายศุภชัย แสนกาสา
๑๗/๑๒/๒๕๓๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๖๘

นายสรัญู โคตะระ
๑๙/๐๔/๒๕๓๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๖๙

นายอักษรศาสตร์ อุบลเผือน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๐
วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๗๐

นายบรรชา รืนรักษา

่

๑๗/๐๑/๒๕๒๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๗๑

นายสุพจน์ มาตนอก
๑๘/๐๑/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๗๒

นายสมาน แดนกลาง
๑๕/๐๕/๒๕๐๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๗๓

นายอภิสิทธิ

์

พืชสิงห์
๐๗/๐๘/๒๕๓๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๗๔

นายประจงจิตร์ ใบบัว
๓๑/๐๓/๒๕๒๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๗๕

นายหนุ่ม ปรารัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๓๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๗๖

นายพิสิทธิ

์

วงศ์ธนสุข
๒๙/๐๘/๒๕๓๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๗๗

นายสุชาติ เหลาสา
๒๘/๐๘/๒๕๓๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๗๘

นายเสน่ห์ โนนโพธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๐๘

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๗๙

นายณัฐนันท์ เติมสันเทียะ
๑๐/๑๐/๒๕๓๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๘๐

นายสรรเพชญ วรรณทะมาตญ์
๐๕/๐๖/๒๕๓๑

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๘๑

นายธงชัย พานุช
๒๐/๐๕/๒๕๓๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๘๒

นายมานพ สระปญญา
๒๙/๐๘/๒๕๒๐

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๘๓

นายวีรวัฒน์ ศรีพุทธา
๒๔/๐๙/๒๕๒๔

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๘๔

นายสถิต ดีต่อ
๒๗/๐๑/๒๕๒๕

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๘๕

นายศรราม กระถินทอง
๑๐/๐๕/๒๕๓๗

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๘๖

นายจันดา แก่นเดียว
๑๖/๐๕/๒๕๒๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๘๗

นายยุทธนา คงสมบูรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๒๖

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๘๘

นายเกรียงไกร พรมจักร
๒๒/๐๕/๒๕๒๙

วัดกลาง กลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๘๙

เด็กหญิงอรัชพร หมันหมาย

้

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๙๐

เด็กชายวีรภัทร สวัสดี
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๙๑

เด็กชายคุณากร วงเวียน
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๙๒

เด็กชายธารากร วงเวียน
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๙๓

เด็กชายรัฐพงษ์ วงเวียน
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๙๔

เด็กชายสุวิจักขณ์ เติมขุนทด
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๙๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

บัวอ่อน
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๙๖

เด็กชายพีรวัส วิชัยรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๙๗

เด็กชายวศิน ศรีเทพ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๙๘

เด็กชายธีรภัทร วงเวียน
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงสุจิตรา วงเวียน
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงจริยา พันโยศรี
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงภัทราวดี เสน่ห์พุด
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงอภัสรา บรมรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๐๓

เด็กหญิงสายธาร สำเร็จรัมย์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ดาศรี
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๐๕

เด็กหญิงปรารถนา มันหมาย

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๐๖
เด็กหญิงเกียรติกานต์ กุยรัมย์

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๐๗

เด็กหญิงกุลชลี มันจิตร

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๐๘

เด็กหญิงเกตน์นิภา วรรณเวช
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๐๙

เด็กหญิงอลิษา มันหมาย

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๑๐

เด็กชายฉลอง มันหมาย

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๑๑

เด็กชายดวงมงคล ยืนยิง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๑๒

เด็กชายธีรภาพ สุขโชค
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๑๓

เด็กชายณรงค์เดช สุจินตนาธรรม
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๑๔

เด็กชายภัทรพล วงเวียน
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๑๕

เด็กชายณัฐพร ดวงดี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๑๖

เด็กชายปยะนันท์ วิชัยรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงสุนิษา แก้วใส
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงกุลจิรา มีทรัพย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๑๙

เด็กหญิงนิรดา เจือจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงพิมพ์พิภา วงเวียน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงจิรัชญา เจนจัดการ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงพิชะญะธิดา เหล่านุกูล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๒๓

เด็กหญิงปนัดดา กืนออย
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๒๔

นางสาวเกศรา นามบุดดี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๒๕

เด็กชายวิกรม วงเวียน
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๒๖

เด็กชายชินวัตร วงเวียน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๒๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

ชัยชนะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๒๘

เด็กชายธนา ปะริรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๒๙

เด็กชายสุริยะ วงเวียน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๓๐

เด็กหญิงพลอยรดา พานอ่อน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๓๑

เด็กหญิงรัตน์สุดา วงเวียน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๓๒

เด็กหญิงขวัญมนัส แก้วฉลาด
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๓๓

เด็กหญิงนฤชา วงเวียน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๓๔

เด็กหญิงปยธิดา ธรรมคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๓๕

เด็กหญิงนฤชา วงเวียน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๓๖

เด็กชายปญญา วงเวียน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๓๗

เด็กชายปริญญา อุกรรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๓๘

เด็กหญิงศิริวิภา เจ์อจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๓๙

เด็กหญิงณัฐสุดา กุสุมาร
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๔๐

เด็กหญิงชุลีพร วงเวียน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๔๑

เด็กหญิงชาลิสา สำเร็จรัมย
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๔๒

เด็กหญิงดาวนิล ทองนาค
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงชลดา วงเวียน
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๔๔

เด็กชายอดิสรณ์ วงเวียน
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๔๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

วงเวียน
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๔๖

เด็กชายปยนันท์ เจือจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๔๗

เด็กชายนนทกานต์ ชัยชนะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๔๘

เด็กชายพงศกร วงเวียน

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๔๙

เด็กชายอำนาจ วงเวียน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๕๐

เด็กชายพงค์ศักดิ

์

วงเวียน
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๕๑

เด็กชายอดิศร วงเวียน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๕๒

เด็กชายอนุวัฒน์ วงเวียน
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๕๓

เด็กหญิงภานุลักษณ์ นามบุดดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๕๔

เด็กหญิงเพชรลดา เจือจันทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงหรรษา วงเวียน
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๕๖

เด็กชายนเรศ วงเวียน
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงจริยา สีโส
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๕๘

เด็กชายรัตนเดช เจือจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทะลอก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๕๙

เด็กชายสถาพร ชาติประสพ
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๒ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๖๐

เด็กชายนำ บัวทอง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๖๑

เด็กชายภาณุพล อิมเสม

่

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๖๒

เด็กชายอุดม หมุนลี
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๖๓

เด็กชายศุภชัย โพธิเงิน

์

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๖๔

เด็กชายธุติพงศ์ สำเร็จรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๖๕

เด็กชายธนกร ถวิลรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๖๖

เด็กชายธีรเดช อัครนันท์
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงวราภรณ์ เครือวัลย์
๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

วงคำคูณ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงวรรณวิษา หนูเส้ง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๗๐

เด็กชายภาคิน ลาภเจริญ
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงปาริณดา สองประโคน
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๗๒

เด็กชายกฤษฎา มงคลกุล
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๗๓

เด็กชายชินราช ดวงดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๗๔

เด็กชายณวัฒน์ อักษร
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๗๕

เด็กชายนราธิป แก้วประสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๗๖

เด็กชายปกรณ์ อาชญาเมือง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๗๗

เด็กชายรุ่งเรือง ปะริรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๗๘

เด็กชายศิวัฒน์ พรมเสน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๗๙

เด็กชายสุธี สามีพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๘๐

เด็กหญิงกุลนารี ปลอดรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๘๑

เด็กหญิงจันทร์นภา สุขบำรุง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๘๒

เด็กหญิงชลธิชา ประวรรณรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๘๓

เด็กหญิงพนิดา เจริญรักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงอนุสรา ภู่เพ็ง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๘๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ อิมรัมย์

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๘๖

เด็กชายประเสริฐ ดำเลิศ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงศิริกัญญา ไพรชัฏ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๘๘

เด็กชายไกรภพ ถวิลรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๘๙

เด็กชายคุณากร เจริญสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๙๐

เด็กชายณัฐวัตร ปะทิรัมย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๙๑

เด็กชายนิพิฐพนธ์ มงคลกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๙๒

เด็กชายนิติ คำพงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๙๓

เด็กชายธนพล วงสามาร
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๙๔

เด็กชายศิรายุ เจริญรัมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๓ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๒๘๙๕

เด็กชายศิริวายุ พูนสวัสดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๙๖

เด็กชายสุรเดช เชญชาญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๙๗

เด็กชายอดิศร เจ็ดรัมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๙๘

เด็กชายอโนชา แท่งทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๘๙๙

เด็กหญิงกุลธิดา ปลอดรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๐๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แสงสว่าง

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงวรรณวิสา วรดล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงวาสนา ปงชารัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงอทิตยา ภู่เพ็ง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงอภิรดี ปะลุวันรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงอรทัย อาจเสียงรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๐๖

เด็กหญิงอินทร์แก้ว มลคลคูล
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๐๗

เด็กชายพีระพงษ์ พงสุพาน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๐๘

เด็กชายสรยุทธ์ ปะสุรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๐๙

เด็กชายกฤษฎา พรมชาติ
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงกฤตยา เจริญรักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงกัณฐิกา ปานเกิด
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงสิริพร มาลย์ทอง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๑๓

เด็กหญิงวิลาสินี เอการัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงรัชฎาพร วิเสริฐรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๑๕

เด็กชายก้องภพ ไกรพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๑๖

เด็กชายพิเชษฐ์ไชย หงส์ไทร
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๑๗

เด็กชายเสกสรร อินทรโสภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๑๘

เด็กชายวิชัย ชิดภักดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงกิติมา
ศิริรัตนประภากร

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงกรรณิกา โอทารัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงกรองแก้ว ปะริรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๒๒

เด็กหญิงกรรณิกา ไชยโย
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา เตียนสิงห์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงนุริยา พรมชาติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงนิลนภา พูนสวัสดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงขวัญจิรา สารัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๒๗

เด็กหญิงธารารัตน์ ศรีสงคราม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๒๘

เด็กหญิงเปรมศิริ ปดรัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๒๙

เด็กหญิงศรีเพชร บัญดิษรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๔ / ๕๐๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงดารากร ปุสารัมย์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๓๑

เด็กหญิงวิชุดา วิเศษรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงยุภารัตน์ ภูมิสุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๓๓

เด็กหญิงพรธีรา คำมา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ โพดรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๓๕

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

จุปรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงปทมา น่าชม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๓๗

เด็กชายสิทธฺโชค พาภักดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๓๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

เอการัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๓๙

เด็กชายศุภวิชญ์ วิเศษรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงอาทิตยา ลักษร
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๔๑

เด็กหญิงวรนุช หงษ์ทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๔๒

เด็กหญิงจามรี อักษรณรงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงวนิสรา เรียรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงวรรณษา ระวัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงจันทร์ธิรา อดุลสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงรติรส เปงคำภา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงพรทิพย์ คาโส
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๔๘

เด็กหญิงไอลดา เนียมสวรรค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชิดภักดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๕๐

เด็กหญิงวรรณภักดิ

์

เงินนา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๕๑

เด็กชายกนกพล เมือนปน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๕๒

เด็กชายธันวา การเพียร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๕๓

เด็กชายจักรพล ละมุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ปะรุวรรณรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงภาวิณี บุบพาพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๕๖

เด็กหญิงปานตะวัน พูนสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๕๗

เด็กหญิงวินิดา ทัพเจริญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๕๘

เด็กหญิงนิตยา เจียมรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๕๙

นายอภิลาภ ใจหาญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๖๐

เด็กชายพีระพัฒน์ เผือกกรัม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๖๑

เด็กชายศุภกิจ ศรีจิตตรา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๖๒

เด็กชายนพชัย ชาติประสพ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๖๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

อาจเสียงรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๖๔

เด็กชายนรินทร์ อาจเสียงรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๕ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๖๕

เด็กชายพุฒิพงษ์ ขามวิเศษ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๖๖

เด็กชายสรวิชญ วงเวียน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๖๗

เด็กชายธีรภัทร อารมรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๖๘

เด็กชายก้องภพ เพียขันทา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๖๙

เด็กชายปุรเชษฐ์ ปญญารัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๗๐

เด็กชายธีรภัทร เปยธัญญา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงไทรงาม วงเวียน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๗๒

เด็กหญิงจีรนันท์ สำเภา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงขวัญนภัส ปะรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๗๔

เด็กชายนิติพล อักษรณรงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๗๕

เด็กชายสมชาย ปญญาคม
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๗๖

เด็กชายธีรภัทร ปนสกุล
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๗๗

เด็กชายวัชระ บุญยงค์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๗๘

เด็กหญิงอาริยา อักษรณรงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ สารัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๘๐

เด็กหญิงปฐมาวดี ปะสุรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๘๑

เด็กหญิงศุภรัตน์ สำเร็จรัมย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๘๒

เด็กหญิงชนิตา ดวงดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๘๓

เด็กชายวีรภัทร อุพลรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๘๔

เด็กชายจตุมิตร ตอนประโคน
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ปะลุวันรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๘๖

เด็กหญิงสุกัญญา ปราณีตรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๘๗

เด็กชายเรวัฒน์ จรกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๘๘

เด็กชายสุรชัย สายดำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๘๙

เด็กหญิงชลธิชา โพดรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงอภัสรา ยังสูงเนิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุก วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๙๑

เด็กชายจักรพงษ์ พันธุ์งาม
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๙๒

เด็กชายโชติรัตน์ ดาศรี
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๙๓

เด็กชายธีรเดช เจือจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๙๔

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเรือง
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๙๕

เด็กชายอภิชิต โพธิเงิน

์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๙๖

เด็กหญิงเจนจิรา มีทรัพย์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๙๗

เด็กหญิงเจนจิรา หนูสุวรรณ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๙๘

เด็กหญิงช่อผกา โพธิ้งิน

์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๒๙๙๙

เด็กหญิงดรุณี แสงรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๖ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงธาวินันต์ เจือจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงปาริศา เจือจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงพรชิตา เพชรชาติ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงพัชราภา เจือจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงสาวิณี เจือจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๐๕

เด็กหญิงอรอุมา เครือวัลย์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงอัมพิกา โพธิ้งิน

์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงมุทิตา วงษาเศก
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๐๘

เด็กชายเฉลิมชัย เจือจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๐๙

เด็กชายนรินทร์ สถิตสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๑๐

เด็กชายมนัส บัวจูม
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๑๑

เด็กชายธานินทร์ แผงฤทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๑๒

เด็กชายชัยเชษฐ์ วงเวียน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๑๓

เด็กชายกิตติธัช โพธิเงิน

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๑๔

เด็กชายภาณุพงษ์ หมืนหาวงค์

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๑๕

เด็กชายภาณุพงษ์ เครือวัลย์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๑๖

เด็กชายวิโรจน์ ยิงนารัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงนิรมล คำผม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๑๘

เด็กหญิงภัคจิรา เดชสุภา
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๑๙

เด็กหญิงทรรศนันท์ ธรรมนิยม
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงจันทิมา โพธิเงิน

์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๒๑

เด็กหญิงปวีณา พรมวิจิตร
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๒๒

เด็กชายสิงห์ทอง คำพร
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พิมพ์จันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงพิยดา พิมพ์จันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างบูรพา วัดขาชันโลง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๒๕

เด็กชายคุณานนท์ ปกษา
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๒๖

เด็กชายชนะชัย กุนทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๒๗

เด็กชายธนพล วงศา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๒๘

เด็กชายไพรสัณฑ์ ศรชัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๒๙

เด็กชายธีร์ธวัช วงษา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๓๐

เด็กชายพิพัฒนา ประทา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๓๑

เด็กชายณัฐพล ศรีด้วง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๓๒

เด็กชายลภณ กันยาประสิทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๓๓

เด็กชายวชิร นวลปกษี
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๓๔

เด็กชายสิทธิชัย จงกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๗ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๓๐๓๕

เด็กชายสุธิพงค์ วงษา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๓๖

เด็กหญิงกิติยา นาครินทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๓๗

เด็กหญิงชลลดา จันทร์สุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๓๘

เด็กหญิงธัญสุดา วงศ์ไธสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๓๙

เด็กหญิงปพัทสนันท์ เสาคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๔๐

เด็กหญิงชนินาถ บุญเต็ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๔๑

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ใจดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๔๒

เด็กหญิงศิริวรรณ ฉิมใหม่
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา แผ้วผลสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๔๔

เด็กหญิงอรวรรยา สวัสดิพูน

์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๔๕

เด็กชายพีรภัทร กิงวงศา

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๔๖

เด็กชายภูวนาท ใจดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๔๗

เด็กชายภูวนาท โพธิคำ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๔๘

เด็กชายอัศนัย เสริมงาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๔๙

เด็กหญิงแพรวา จันทร์สุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๕๐

เด็กชายสุชิน พุ่มพฤกษา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๕๑

เด็กชายวีรบุรุษ ชาญอักษร
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงมีนา ทาเงิน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๕๓

เด็กชายปญญากร จรกระโทก
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงชลธิชา สุขประเสริฐ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๕๕

เด็กหญิงชลลดา แสนภักดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อ่อนศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๕๗

เด็กหญิงธัญชนก ไชยช่วย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๕๘

เด็กหญิงนุจติยา กมลจิตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๕๙

เด็กชายมูละเดช จันแก้ว

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๖๐

เด็กหญิงนราธร บุญนำส่ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๖๑

เด็กหญิงอัยลดา ชัยชมภู
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๖๒

เด็กหญิงวริศรา จรอนรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๖๓

เด็กหญิงสุพัชตรา ยิมประดิษฐ์

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๖๔

เด็กหญิงปุณยาพร บุญเรือง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๖๕

เด็กหญิงมลติกาล สำอาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๖๖

เด็กหญิงศิริวิมล เชิดรัมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๖๗

เด็กหญิงอรทัย สุขจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๖๘

เด็กหญิงกชกรณ์ ขุนเกลียง

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๖๙

เด็กชายรัฐภูมิ มูลมารถ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงธิญาดา พินิจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๗๑

เด็กหญิงชลธิชา ฉิมมาลี
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๗๒

เด็กหญิงวาสนา ต้นทอง
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๗๓

เด็กหญิงสุวธิดา มังมี

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๗๔

เด็กชายแบทเทล พุทธเสน
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๗๕ เด็กหญิงศิริประภาภรณ์
ประทุม

๒๙/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๗๖

เด็กหญิงศาสนตรส คุ้นเคย
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๗๗

เด็กชายมงคล สุนนท์
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๗๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สระแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๗๙

เด็กหญิงจิรนันท์ วงศา
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงกันติชา สุดาจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญเต็ม
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๘๒

เด็กชายรัตภูมิ สุริยะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๘๓

เด็กหญิงวาสนา ผมน้อย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๘๔

เด็กชายภูมินทร์ พอกแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๘๕

เด็กหญิงสุพัตตรา หนันดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๘๖

เด็กหญิงธนัญญา ตันกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงณัฐมน คนหลัก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงลินดา สวัสดิพูน

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๘๙

เด็กชายวีรพงษ์ มาลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ บุญเพิม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๙๑

เด็กชายวัลลบ ทองทา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๙๒

เด็กชายสุจินดา สวัสดิพูน

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๙๓

เด็กหญิงอุบลวรรณ ขาวรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๙๔

เด็กหญิงชนินาถ ใจดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๙๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เหมือนมาตย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๙๖

เด็กหญิงวิรดา อัมวรรณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๙๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ แผ่นแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา จิบจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๐๙๙

เด็กหญิงณัฐกมล ด้ายรินรัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๐๐

เด็กหญิงชุติกาญตน์ ศรีวงศ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)

วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๐๑

เด็กหญิงนิตยา ศุภลักษณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๐๒

เด็กชายพีรณัฐ ศรีธนู
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๐๓

เด็กหญิงชนิดา นุชสาย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๐๔

เด็กหญิงธนัชพร บุญนำส่ง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๙ / ๕๐๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๐๕

เด็กหญิงแววนภา เชียงโส
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๐๖

เด็กหญิงศศินา บุตรดาษ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๐๗

เด็กชายณรงค์ชัย วัชพิชัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๐๘

เด็กชายอนุชา โยธาเสน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๐๙

เด็กชายจิรเมธ วงศ์ไธสง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๑๐

เด็กชายเจษฎา ฉิมมาลี
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๑๑

เด็กชายณัฐพัชร์ นองสินไทย
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๑๒

เด็กหญิงจันทรา ลักษร
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๑๓

เด็กชายชนสรณ์ ธูปพุทซา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๑๔

เด็กชายพงศธร คนงาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๑๕

เด็กชายภัทรพงษ์ หาญเขียว
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๑๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ เสือหาว
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา ประสงค์ทรัพย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๑๘

เด็กชายทินกร ชินศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงกรรนิกา เสาศิริ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๒๐

เด็กหญิงณัฐชา ศรศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๒๑

เด็กหญิงปาริตา ศรีจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๒๒

เด็กหญิงลักษิกา เนตรมีขำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๒๓

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เสริมศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๒๔

เด็กหญิงภนิดา เต็มบริบูรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๒๕

เด็กชายจตุพล อังกาบกิง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๒๖

นายณัฐวุฒิ ทิพย์นางรอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๒๗

เด็กชายธีรภัทร์ ไชยโย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๒๘

เด็กชายธีรภัทร โสกุูล
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๒๙

เด็กหญิงต้นข้าว หรบรรพ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๓๐

เด็กหญิงฝนทิพย์ จูละยานนท์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๓๑

เด็กหญิงพนิดา หรบรรพ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๓๒

เด็กหญิงวราภรณ์ จันที
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๓๓

นางสาววาสนา ลุนสลิต
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๓๔

เด็กหญิงศศิวรรณ วะสาร
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๓๕

เด็กหญิงสุปราณี ขนวน
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๓๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กรุดดิษฐ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๓๗

เด็กชายธนรัฐ สาระปญญา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๓๘

เด็กชายสราวุฒิ พิกุลทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๓๙

เด็กชายณัฐภัทร อุดมเสียงทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๐ / ๕๐๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๔๐

นายพงศธร มะลิวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๔๑

นายอภิรักษ์ จตุมานนท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๔๒

นางสาวโยธิกา ม่านทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๔๓

นางสาวอังคณา กุสะรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๔๔

นายมาวิน ดินงาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๔๕

นายอัมรินทร์ ชายชุมดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๔๖

นางสาวจิตรา ศรีด้วง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๔๗

นางสาวฐิติกา บุตรไทย
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๔๘

นางสาวปาริชาต ขุมเพ็ชร
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๔๙

นางสาวนฤมล สระแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๕๐

นางสาวศิริพร พรมชาติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๕๑

นางสาวอาภัสรา เฉิดฉาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๕๒

นางสาวกานต์สิริ ศรีภา
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๕๓

นางสาวอาภัสรา คิดรอบ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๕๔

นางสาวกนกวรรณ กลันบุญ

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๕๕

นายจุลพล แซ่ตัง
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๕๖

นางสาวปานขวัญ กาชัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๕๗

นางสาววรัมพา ผลผลา
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๕๘

นายเจษฎา อินทกูล
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๕๙

นางสาวศิริวรรณ ขวัญเมือง
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๖๐

นายศรายุทธ กุนทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๖๑

นางสาวขวัญชนก ออมทรัพย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๖๒

นางสาวธนภรณ์ ขันติวงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๖๓

เด็กชายวิริทธิธร

์

คำบัวขวา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๖๔

เด็กหญิงณิชาภัทร นาคนวล
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ เจริญสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๖๖

เด็กหญิงสุชาดา ด้วงช้าง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงวรรธนา กองศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงพรพรรณ เพียขันทา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๖๙

เด็กหญิงจิตรานุช จันคำภา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ละอองบัว
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๗๑

เด็กหญิงวัณวิมล แก่นกล้า
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงศุภธิดา ภุจอม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๗๓

เด็กหญิงจารุกัญญ์ สุนทรา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๗๔

เด็กหญิงกฤติยาณี อ่อนอิง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๗๕

เด็กหญิงพิมชนก ทองทำกิจ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกง วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๗๖

เด็กหญิงปยวดี ตีบกระโทก
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๗๗

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

กรีวิเวก
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๗๘

นางสาวกนกพร วัชพืช
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๗๙

นายธนพล กองศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๘๐

เด็กหญิงธารีรัตน์ พวงมาลี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

วัดศรัทธาประชาบูรณะ

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๘๑

เด็กชายพลภัทร พรมคล้าย
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๘๒

เด็กชายนันทพงศ์ ทองศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๘๓

เด็กหญิงสุพรรณี หันผักแว่น
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๘๔

เด็กหญิงอัชราวรรณ โชคเหมาะ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๘๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

สวาชาติ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๘๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

เพ็งจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๘๗

เด็กหญิงพรธวัล แสงหิรัญ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๘๘

เด็กหญิงวรัชยา พยัคฆา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๘๙

เด็กหญิงธนากานต์ สาวิถี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๙๐

เด็กหญิงกัลยา นกจีบ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๙๑

เด็กหญิงภัคจิรา จันทมาศ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๙๒

เด็กชายชนะศักดิ

์

ทูลฉลอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ สอดทรัพย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงไอรีณา ดีมะลัง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๙๕

เด็กหญิงพรรณวรา ทิพย์นางรอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๙๖

เด็กชายทินภัทร ประดาสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๙๗

เด็กชายนภัสสร สกลกูล
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๙๘

เด็กชายเทพพิทักษ์ คงเปนนิจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๑๙๙

เด็กชายมานะ เพชรนางรอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๐๐

เด็กชายวรโชติ สุพลจิตร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๐๑

เด็กชายธรรมรัตน์ เพชรนางรอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๐๒

เด็กชายภานุพงค์ วะเรืองรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๐๓

เด็กชายดุลย์ ทองคำ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๐๔

เด็กหญิงพรรณพิตา ช่างบุ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงรัชดา บุญจูง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงปรียากร สิงห์เงา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๐๗

เด็กหญิงชัชชญา ภู่พูลทรัพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๐๘

เด็กหญิงจินดาภา สงฆ์นางรอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๐๙

เด็กหญิงอรจีรา งามแสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๑๐

เด็กชายวิลเลียม

่

บียอร์นนาวิก
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๑๑

เด็กชายเอกราช อินทร์ผักแว่น

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๑๒

เด็กชายสุนทร เติมกล้า
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๑๓

เด็กหญิงระวินทนิภา โชตฉิมมะดัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๑๔

เด็กชายธนาธิป วอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๑๕

เด็กชายฐิติวุฒิ สุดกระโทก
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๑๖

เด็กชายทักษ์ดนัย ภู่รบ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๑๗

เด็กชายชัยพล อนันต์นิล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๑๘

เด็กชายธนากร คงเปนนิจ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๑๙

เด็กชายธีรพัฒน์ อภัยจิต
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๒๐

เด็กชายจิรภัทร นามกระโทก
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๒๑

เด็กชายธงชัย แข็งเขตการณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๒๒

เด็กหญิงธนพร แต้มทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๒๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ ปลืมชัยภูมิ

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๒๔

เด็กหญิงนิตติยา ศรีธาตุ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๒๕

เด็กหญิงปนิตา พาหา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๒๖

เด็กหญิงปนัดดา ประสิทธิกูล

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จุฑารัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๒๘

เด็กหญิงจีระนันท์ คงใหญ่
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๒๙

เด็กชายณัฏฐ์พัชร์ หอยมุกข์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๓๐

เด็กหญิงกฤตพร ตู่กระโทก
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงศิริกานต์ เลือดกุมภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๓๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ดำพรมพะเนาว์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๓๓

เด็กหญิงสุภาพร บำเพ็ญพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๓๔

เด็กหญิงโสธิดา ทองศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๓๕

เด็กหญิงอรณี อรัญศักดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๓๖

เด็กชายวรฤทธิ

์

ตัวกะรัณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๓๗

เด็กชายนิติพัฒน์ แซ่ช่าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงสุชาดา ศรีจำปา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๓๙

เด็กชายธีระยุทธ หาญประเทศ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๔๐

เด็กชายสันติภาพ จริงประโคน
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๔๑

เด็กชายสิรภพ ตรีสุวรรณ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๔๒

เด็กชายอติย สืบชาติ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงกัญญรัตน์ เยสูงเนิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงกันยาพัชร แสงหิรัญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๔๕

เด็กหญิงชลิตา นะรมรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๔๖

เด็กหญิงธิติมา คำดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๔๗

เด็กหญิงสุพรรณา แสนเดช
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๔๘

เด็กหญิงอาริษา เพ็ชรกระโทก

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๔๙

เด็กหญิงศิริวิภา สาวผักแว่น
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๕๐

เด็กชายทัตพร หรีเรไร

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๕๑

เด็กหญิงปริยากร สังสีแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๕๒

นางสาวนงลักษณ์ จันทร์ดอก
๒/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๕๓

นางม่านฟา กลอยประโคน
๒๖/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๕๔

เด็กหญิงสุพรรษา จวงตะขบ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๕๕

เด็กหญิงวิลัยพร ดวงทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๕๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อิวชุมแสง

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๕๗

เด็กหญิงอรุชา เนตรดำกูล
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๕๘

เด็กหญิงสุทารัตน์ สุขดี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงมุขมณี เฮ้าสุวอ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงกมลวรรณ ทิพย์อักษร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๖๑

เด็กชายธีรเมธ อันดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๖๒

เด็กชายภาคภูมิ กรรโณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๖๓

เด็กชายอภิมุข มีกิริยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๖๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ วงค์ทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๖๕

เด็กชายเจษฎากร แก้วมณี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ ทิพย์อักษร
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๖๗

เด็กชายรชตะ คำไสย์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๖๘

เด็กชายภัทรพล แก้วกูล
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๖๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ แพร่งสุวรรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๗๐

เด็กชายสหรัฐ เรืองศรีชาติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๗๑

เด็กชายปยะ จำสิง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๗๒

เด็กหญิงลลิตา ฉลาดล้น
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญประสาท
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๗๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ทองประเทือง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๗๕

เด็กหญิงพิริสา แก้วกูล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๗๖

เด็กหญิงขนิษฐา ปตตังทานัง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงวิลาสิณี บุญประสาท
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๗๘

เด็กหญิงมาลิณี บุญประสาท
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๗๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสนเดช
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๔ / ๕๐๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงพิชยา ประวัติวิไล
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๘๑

เด็กชายสิรายุ ประวัติวิไล
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๘๒

เด็กชายณัฐพล แทนผักแว่น
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๘๓

เด็กชายฉัตรธพงษ์ คงสนิทพะเนาว์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๘๔

เด็กหญิงปยพร สืบสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๘๕

เด็กหญิงอัญรดา นำชุ่ม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๘๖

เด็กชายธงชัย จันทร์กูล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๘๗

เด็กหญิงเกฐิตา กรึมกระโทก

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงสุกานดา เกตุผักแว่น
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงนันท์พร เหล้ากระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงศิริพร เพิมพูล

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงลลิตา อำน้อย
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๙๒

เด็กหญิงภาวินี หาญโยธี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๙๓

เด็กหญิงโสมนัส โกฎผักแว่น

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๙๔

เด็กหญิงภัทรธิดา เดชวารี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๙๕
เด็กหญิงกนกกาญจน์ จรเข้

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หอยสังข์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงปวีณา หอยสังข์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงนุสรา หันหาบุญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสลา วัดเสลา  

บร ๔๔๖๐/๐๓๒๙๙

เด็กหญิงฐตินันท์ ทองคำ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๐๐

เด็กหญิงสิริยากรณ์ ทิพย์อักษร
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๐๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ พูนสวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๐๒

เด็กหญิงมุกดา แพงทิพย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดหนองกง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๐๓

เด็กชายปุณธิภัทร์ มณีรัตน์
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๐๔

เด็กชายพันกร วิเวกดัง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๐๕

เด็กชายอธิชา ขะเชนแก้ว
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ลี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๐๗

เด็กชายนรินทร์ศักดิ

์

ก่อแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงนฤกานต์ ศรีทองคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๐๙

เด็กหญิงนัชชา รักษ์บึง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๑๐

เด็กชายนัฐพร พลแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๑๑

เด็กชายศิวัฒน์ เก่งสกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๑๒

เด็กหญิงกชวรรณ ไขศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๑๓

เด็กหญิงนภัสสร ท่าประโคน
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๑๔

เด็กชายภูชิต พุทธโค
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๕ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๐๓๓๑๕

เด็กชายภูวดล สุดอุดม
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๑๖

เด็กหญิงมุทิตา แทนคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๑๗

เด็กหญิงรัชนี สุขสมร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงวาสิตา พรหมประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๑๙

เด็กชายสิทธิพล ตะเคียนราม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๒๐

เด็กหญิงอนัญญา สูบไธสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงอรวรรณ กุลวิริยะสุช
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงอรสา นนท์เต
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๒๓

เด็กชายอัครเดช อาจทวีกุล
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงอัจฉรา ชินภักดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงขัตติยา ประสมสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๒๖

นายณัฐกิตติ

์

คำมา
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๒๗

เด็กชายธนพัฒน์ นรินทร์รัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เสาร์เมือง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงรุ่งระวี ศรีอ้อยคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงสุทธิดา สหุนันท์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๓๑

เด็กชายสุพนัส อุปภักดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๓๒

เด็กหญิงสุภาพร โต๊ะงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๓๓

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ดีดดีจริง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๓๔

นายณัฐนนท์ แก้วรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๓๕

นางสาวณัฐพร ข้อสกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๓๖

นายรุ่งทิพย์ อาจหาญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๓๗

นายเมธาสิทธิ

์

สุ่มมาตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๓๘

นางสาวกัลยรัตน์ นิลทัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๓๙

นางสาวจตุพร ปตตายะโส

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๔๐

นางสาวชัญญา สิทธิกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๔๑

นางสาวณิชกานต์ ขาวประคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๔๒

นางสาวธาราทิพย์ พันธุรัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๔๓

นางสาวปภานิช เสือจู
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๔๔

นางสาวพรนภา เกิดนาค
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๔๕

นางสาวพิกุล น่าชม
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๔๖

นางสาวรักษาพร ขุนนามวงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๔๗

นางสาวศิรินญา โคตะบิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๔๘

นายสมชาย ปยะไพร
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๔๙

นางสาวอาทิตยา คงสา
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๖ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๐๓๓๕๐

นางสาวชุติมา ชืนพงษา

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๕๑

นางสาวธนาพร พันธุ์อุคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๕๒

นางสาววริศรา เมืองแมด
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๕๓

นางสาววัจนารัตน์ สุกใส
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๕๔

นายวีรยุทธ ครองชืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๕๕

นางสาวศศิธร คำปลิว
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๕๖

นางสาวสุกัญญา บุญรับ
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๕๗

เด็กหญิงกชกร ปญญาประสิทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๕๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา สิมวงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๕๙

เด็กชายอำนวย จันทร์น้อย
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๖๐

เด็กหญิงแก้วกันยา นุตพงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๖๑

เด็กชายรังสรรค์ เอียมคง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๖๒

เด็กหญิงชนัญญา บอกประโคน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๖๓

เด็กหญิงบัวชมพู สมนึกตน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๖๔

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ยวนศิริ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๖๕

เด็กชายเจษฎา อัคลา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๖๖

เด็กชายเจษฎา สมเจตนา
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๖๗

เด็กชายกฤติน ประมูปถัมภ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๖๘

เด็กชายนภดล นาคย้อย
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๖๙

เด็กชายชัชวาล ภูมิมาสูงเนิน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๗๐

เด็กชายธนโชติ พรหมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๗๑
เด็กชายพงษ์พานเพชร

คิดหมาย
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงกุลศิญา เกิดโชค
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๗๓

เด็กหญิงแพรวา ชะนะทะเล
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๗๔

เด็กหญิงศิรินธรา โคกสวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๗๕

เด็กหญิงสุรัชดา ฉายแสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๗๖

เด็กชายรัชชพล ลูกแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๗๗

เด็กชายเรืองยศ ดุชิตา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๗๘

เด็กหญิงกมลฤดี ดมหอม
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ่เทียนชัยทัศน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๘๐

เด็กหญิงนิจจารีย์ สุขปลืม

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๘๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา แก้วประโคน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงวริศรา ปนสันเทียะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงสิริกร เกิดทะโสม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๘๔

เด็กหญิงกันยา สมทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๗ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงชมพูนุช จีนสันเทียะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงธัญญา เล็กชะอุ่ม
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๘๗

เด็กหญิงนำทิพย์ รัตนทิพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงฑิฐิญาพร ตุไตลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๘๙

เด็กชายศุภฤกษ์ เว่ารัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๙๐

เด็กชายถิรวัฒน์ มืดดารุณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๙๑

เด็กชายธนดล โค้วสดิตย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๙๒

เด็กชายอธิศ ไวยครุฑ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๙๓

เด็กชายจักราเพชร ทองคำสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๙๔

เด็กชายทวีทรัพย์ สุดเนตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๙๕

เด็กชายทวีสิน สุดเนตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๙๖

เด็กหญิงธัญรัตน์ โรมรินทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๙๗

นางสาวชลธิชา วันศุกร์
๒๒/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๙๘

เด็กหญิงอัมราภรณ์ ชืนชม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๓๙๙

เด็กชายธนกร วงษ์ทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๐๐

เด็กชายกลการ กรองทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๐๑

เด็กชายธนวัฒน์ นิวาส
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๐๒

เด็กชายพันภพ สีดำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๐๓

เด็กชายเอกรัตน์ บุยเทียน
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๐๔

เด็กหญิงกรกนก เชือมขุนทด

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงจรีภรณ์ พูนสวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงศิริพร รุ่งแจ้งรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๐๗

เด็กหญิงธนพร คุปติชน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงนันธภรณ์ นำกระโทก
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๐๙

เด็กหญิงจัสมิน วงบุรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๑๐

เด็กหญิงณัฎฐธิดา นิลชัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๑๑

เด็กหญิงพัชรพร สุนทรงาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงเอมอร บุญมา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๑๓

เด็กหญิงขวัญฤดี ชาวเมืองดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๑๔

เด็กชายณัฐพร มณีชัยพลทรัพย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๑๕

นางสาวเกวลิน ศรีสุวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๑๖

นางสาวพีรยา กรงรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๑๗

เด็กหญิงวิชญาดา จำชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงเบญจภรณ์ สีดาชมภู
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๑๙

เด็กหญิงพรรณิภา โครตรสิงห์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๘ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๓๔๒๐

เด็กหญิงวรสิรี ยืนยงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๒๑

นางสาวกรณ์ศุภา พัฒนประพันธุ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๒๒

นายณัฐกร ข้าวกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๒๓

นางสาวกัณฐิกา ทิศกระโทก
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๒๔

นางสาวนำฝน พรหมจิต
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๒๕

นางสาวสุภาพิชญ์ แถวโสภา
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๒๖

นางสาวกัญญารัตน์ แก้วกองนอก

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๒๗

นางสาวเรือนเพชร พลตาล

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๒๘

นางสาวกุลธิดา คำพันดุง
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๒๙

นางจิระภา โพธิลอง

์

๒๒/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๓๐

นางจีระพันธุ์ ผ่องแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๓๑

นางสาวชมพูนุช ริมหนองเรือ ๘/๘/๒๕๓๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๓๒

นายธีระพล อนันตึก
๒๙/๓/๒๕๓๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๓๓

นางสาวนันทราทิพย์ ชำนาญพนา
๑๖/๖/๒๕๒๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๓๔

นายพัลลภ ชัยบัณฑิตกุล

๒๒/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๓๕

นางสุดาทิพย์ หอมอ่อน
๑๑/๙/๒๕๒๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๓๖

นางสาวสุรัชนา พรมภมร
๒๙/๕/๒๕๑๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๓๗

นายสุรัตน์ จงแพทย์
๑๑/๙/๒๕๓๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๓๘

เด็กชายเอกชัย อุ้มนางรอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงอรทัย อุทัยรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๔๐

เด็กชายจักรี เพิมมี

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๔๑

เด็กชายดุษฎี จุฬามณี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๔๒

เด็กชายภูมินทร์ ก้อนเสมา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๔๓

เด็กชายคิรากร แสนคำอุ่น
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๔๔

เด็กชายสุรพศ กว้างพิมาย
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๔๕

เด็กหญิงนิลธิดา ภาพยนตร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๔๖

เด็กชายเขมณัฐ อุดมบุญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียนทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๔๘

เด็กชายธันวา สุมรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๔๙

เด็กชายพงศกร มีสมานพงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๕๐

เด็กชายยงยุทธ แก้วอำไพ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๕๑

เด็กชายอภิชาติ เพ็งแจ่ม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๕๒

เด็กหญิงสุภาวดี หาญสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๕๓

เด็กชายภูมิศักดิ

์

หลอดทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๕๔

เด็กชายศักดินันท์ ประสงค์ทรัพย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เกริงรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงชลดา พรมชาติ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๕๗

เด็กหญิงนุชรี มาประจวบ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๕๘

เด็กหญิงเบญจมาศ แมลงทับ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๕๙

เด็กชายณัฐพงศ์ เมืองฮาม
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๖๐

เด็กชายอนุรักษ์ ขวัญเมือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๖๑

เด็กชายพงศกร ทรัพย์รักษา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๖๒

เด็กชายพีระพล คงพลปาน
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๖๓

เด็กชายสุรบถ หาดขุนทด
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๖๔

เด็กหญิงวรรณวิสา อันทามา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๖๕

เด็กชายปานรวัฒน์ เทพสถิตย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๖๖

เด็กชายนภาชัย ลายพยัคฆ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๖๗

เด็กหญิงนัทธมน นิมประเสริฐ

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๖๘

เด็กหญิงปญฑิตา เทพสถิตย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๖๙

นางสาวณิชา ดีสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๗๐

นายพรมพฤกษ์ ฉกรรจ์ศิลปเดชา
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๗๑

นายณัฐวุฒิ วันศุกร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๗๒

นายธีระพัฒน์ เสาวกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๗๓

นายอภิเชษฐ์ ภิรมย์ชาติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๗๔

นายนรบดี สงสาร
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๗๕

นายธนพัฒน์ สระศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๗๖

นายเจษฎา โถโคกสูง
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๗๗

นายธนกร บุตรไทย
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๗๘

นางนำค้าง สะเดา
๐๖/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๗๙

นางแพรวนภา อ่อนศรี
๑๑/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๘๐

เด็กชายอรรถพร ทองพระพักตร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงวนัสนันท์ มณีเนตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงสุพิชชา ศรีพระจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๘๓

เด็กหญิงวนิสา จีนมะโน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๘๔

เด็กชายเรวัต ศรีลาไลย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๘๕

เด็กหญิงชนิตา จาริยะมา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงชวิศา คุ้มสุวรรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๘๗

เด็กหญิงฐิติยา เพียรประจำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๘๘

เด็กชายเดวิด ทาหาร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๘๙

เด็กหญิงกุลปรียา รัตนารักษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๐ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๙๐

เด็กหญิงเบญจมาพร พลงิว

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงแพรวา ชานุชิด
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงไปรยา ไสวงาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงวิชุดา อันดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๙๔

นายนิรัตศัย ทองปนโน
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๙๕

นางจารุวรรณ ปตเตย์
๓๐/๗/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๙๖

นางสาวปวีณา กลีบกลาง
๓๐/๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๙๗

นายรณฤทธิ

์

รักสัตย์ ๕/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๙๘

นายรังสิต ปตเตย์
๒๕/๓/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๔๙๙

นางสาวรำพึง ยศศิริ
๓๐/๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๐๐

นายศึกฤทธิ

์

พานโฮม ๖/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๐๑

เด็กชายเรวัตร แขรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๐๒

เด็กชายธนโชติ ทิพย์อักษร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๐๓

เด็กหญิงวิชญาดา วางโต
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงธิราภรณ์ เข็มบุปผา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๐๕

เด็กหญิงกฤตยา คลังกระโทก
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงชลธิชา แข่งกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงกัลยา สาโท
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๐๘

เด็กชายธีรภัทร ปรีชาพูด
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๐๙

เด็กชายธเนตร จานผักแว่น
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๑๐

เด็กหญิงพอฤทัย นุพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๑๑

เด็กหญิงอัญชนา หาญประเทศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงจันทร์ธิดา สิงห์สถิตย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๑๓

เด็กหญิงนิศากร เจียมผักแว่น
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงสุรัตนา คำสืบ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๑๕

เด็กหญิงอรวี ทองคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๑๖

เด็กหญิงศรัณย์พร มาบัณฑิต
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๑๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ พุดชุมแสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงพรณัฐดา พุดชุมแสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีนาคา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๒๐

เด็กชายอัมรินทร์ รานอก
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงสุนิตา เหมือนคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดหนองโบสถ์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๒๒

เด็กชายธนกร ตรีเมฆ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคมเขต วัดหนองไทร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๒๓

เด็กชายนวิน ศรีณรงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองไทร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงศุภักษร ศิริสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงสุภาพร ปราบภัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองไทร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๒๖

เด็กชายธีรพงษ์ พูนมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๒๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ อินธิจักษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สังข์เมือง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๒๙

เด็กหญิงสุภากรณ์ ยวนกูล
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๓๐

เด็กชายโสรญา ฉัตรจอหอ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๓๑

เด็กหญิงอาทิตยา กิงก้านนาค

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๓๒
เด็กหญิงพิมพ์ประสงค์

สุดเนตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๓๓

เด็กชายธีรภัทร ศรครบุรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๓๔

เด็กหญิงชาลิษา กล่อมกามิฬ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงธัญชนก ทองเปง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงปณิตา ทิพย์อักษร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงสุกัญญา สำรวจวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๓๘

เด็กชายไกรกวี ปดรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๓๙

เด็กชายศุภกฤษฎิ

์

บางนาชาติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วิเศษกูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุวรรณเพ็ชร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงปวริศา ลาดเหลา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงมัศยมาศ สุดใจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงชนิดา แก้วพรม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๔๕

เด็กหญิงนันธิกานต์ เณรกูล
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๔๖

เด็กชายอนุสร กวดนอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๔๗

เด็กชายพีรภัทร บัวชุมแสง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๔๘

เด็กหญิงอชิรญา นุพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงสุพัตตรา กล่อมพระทัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๕๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ มาสืบชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๕๑

เด็กหญิงสุพิชฌา จงสะดับกลาง
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๕๒

เด็กชายฐิติกรณ์ เสาวโร
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๕๓

เด็กหญิงนฤมล สังข์สนิท
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๕๔

เด็กชายธนากร คงกำเนิด
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๕๕

เด็กชายรพีภัทร ขันติวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๕๖

เด็กหญิงสุภาพร บุระคร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๕๗

เด็กชายชัยมงคล ธนัชชากุล
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ปานกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๕๙

เด็กหญิงชรินพร ภาพยนตร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๖๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เบียดจังหรีด
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๖๑

เด็กหญิงดวงใจ อุทัยคาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๖๒

เด็กชายโสภณ กลันบุญ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๖๓

เด็กชายเจษฎา สุวรรณทา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๖๔

เด็กชายกรรชัย ธรรมยะโก
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๖๕

เด็กชายตะวัน อร่าม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๖๖

เด็กชายเจตนิพัทธ์ กาบกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๖๗

เด็กชายชาตินักรบ เจริญสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๖๘

เด็กชายรภีภัทร ขำเอนก

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงลัลล์ลลิลลิ

์

เทพเนาว์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๗๐
เด็กหญิงพิมพิมลรัตน์ รังพงษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๗๑

เด็กชายณัฐพร ศรีเชือ

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๗๒

เด็กชายปุณณวิชญ์ ศรีภูบาล
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๗๓

เด็กชายจินเจษ หาญสุวรรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๗๔

เด็กชายธนภัทร ขาวก้านเหลือง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๗๕

เด็กชายโกมินทร์ ปราบสกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๗๖

เด็กชายสิรภัทร ถัวกระโทก

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๗๗

เด็กชายณัฐพงศ์ โสกูล
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๗๘

เด็กหญิงวริศรา พันธ์น้อย
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๗๙

เด็กหญิงดวงแก้ว จามชาติ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๘๐

นางสาวณัฐสุดา ม่วงรัศมี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๘๑

เด็กหญิงปณิตา เบ็ญจสาตร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๘๒

เด็กชายศุภชัย นครชาติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๘๓

เด็กชายธีรภัทร สงกูล
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ ทวีพูน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๘๕

เด็กชายธณวัฒน์ จันทร์ไทย
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๘๖

เด็กชายธณศักดิ

์

จันทร์ไทย
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๘๗

เด็กชายพรชัย แซ่ตัน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ดวงดารา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เชียงบาล
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงกฤติมา เพิมพูน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงปนัดดา ดวงดารา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงชลธิชา ดำประภา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงปรชนก เลิศคอนสาร
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ กุยทวีจร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๙๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

กำพุดเชือ

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๙๖

เด็กชายนวพล ทองจุลละ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๙๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ คะเชนเนียม
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๙๘

นางสาวรัตติมา โค่นถอน
๒๗/๔/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๕๙๙

เด็กชายทัศนัย คงเปนนิจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงอัมพิกา บุญเกิด
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงศิริวิมล เหียดไธสง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงประภัสสร กำพุดเชือ

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๐๓

เด็กชายภูริพัฒน์ จัดนอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๐๔

เด็กชายพงศ์ธร อภัยจิตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๐๕

เด็กชายศิวัตร ชะเอมเทศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๐๖

เด็กหญิงสุกันยา หาญกูล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๐๗

เด็กหญิงวรรณิกา ดีนุช
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๐๘

เด็กชายจักรพงษ์ สายรุ้ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๐๙

เด็กชายนัฐวุฒิ ดวงดารา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๑๐

เด็กชายพัชรพล บุญมี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๑๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ สาแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๑๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ยัควงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๑๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา ภู่ระหงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๑๔

เด็กหญิงธัญชนก รัตนแจ่มจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงธิดาทิพย์ หอมโลก

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เณรกูล
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๑๗

เด็กหญิงสุพรรณี เมาบุตร
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๑๘

เด็กหญิงลักคณา ภิรมย์กิจ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๑๙

เด็กชายพงศกร วรรณเวช
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๒๐

เด็กชายศุภกิจ ปนศิริ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๒๑

เด็กชายสุทัศน์ เหมวิหก
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๒๒

เด็กชายนิรชล วิชัยกูล
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๒๓

เด็กหญิงกรรณิกา เอียงกูล

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๒๔

เด็กหญิงศุษิรา สิบโคกกรวด
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๒๕

เด็กหญิงณัฐนรี ศรีณรงค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๒๖

เด็กหญิงสุปรียา ครำทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๒๗

เด็กชายธนโชติ กรุงนอก
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๒๘

เด็กชายอานุนาช พันกระโทก
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงอรวี สวยรูป
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๓๐

เด็กชายนัฐพร ทองคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงจิราภา เอียมนางรอง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๓๒

เด็กชายอธิวัฒน์ รังพงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๓๓

เด็กชายจีรภัทร์ จีนจิงหรีด

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ประสิทธิกูล

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงพรพิมล อาสากูล
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๓๖

เด็กหญิงสมใจ วิชัยรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๓๗

เด็กหญิงสุคนทิพย์ จีบโพธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๓๘

เด็กชายสุพัด ศิลาวุธ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๓๙

เด็กหญิงสิราวรรณ นาคเวียง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๔๐

เด็กชายธนชัย ชุนรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๔๑

เด็กชายธราเทพ กระแสรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๔๒

เด็กชายธนบดี ศรีชุมแสง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๔๓

เด็กชายธรรมรงณ์ ขำวงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๔๔

เด็กชายธนาวุฒิ วิชัยรัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๔๕

เด็กชายภัคฆินัย ศิริพันธุ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๔๖

เด็กชายพิเชษฐ์ วงค์นางรอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๔๗

เด็กชายอรชุน ปนศิริ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๔๘
เด็กหญิงเกศมณีวรรณ

อุ่นใจเพือน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๔๙

เด็กหญิงฐิดารัตน์ พวงมาลา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๕๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คำมะนี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงรุ้งธิวา สิงห์วงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๕๒

เด็กชายเศรษฐพงศ์ วงค์นางรอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๕๓

เด็กหญิงนพวรรณ นักรบ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๕๔

เด็กชายจักรินทร์ แปนชุมแสง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงชลธิชา ศรีเชือ

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงศริสา อาจินกิจ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๕๗

เด็กหญิงนำฝน ถำกระโทก
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงปพิชญา ทองครบุรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๕๙

เด็กหญิงวนิดา ชุมนุมชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงเกศรินทร์ กิตติรัตนกรกุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๖๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แสนบุญศิริ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๖๒

เด็กหญิงอนัญญา สุขวิเศษ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงศศิกานต์ กรัดเกรินเกริก
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๖๔

เด็กชายกฤตภาษ ทวีสาร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๕ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๐๓๖๖๕

เด็กชายบัญญัติ แสนเดช
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๖๖

เด็กหญิงอนันตญา เชียงนา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๖๗

เด็กหญิงสายฝน อภัยรุณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญโถ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ พรวนพิมพ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๗๐

เด็กชายกิตติ น่าชม
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๗๑

เด็กชายนวมินทร์ อุ้มรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๗๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ เปยน่วม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๗๓

เด็กหญิงอธิชา ชำนาญเนาว์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๗๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

โพดจะโปะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงสิรินภา ตราชู
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๗๖

เด็กชายเหมันต์ สีสอน
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๗๗

เด็กชายญาณวรุตม์ อินทนัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พูนวิเชียร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๗๙

เด็กหญิงจิรายุทธ บุญเกิด
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๘๐

เด็กหญิงสโรชา มงคลเคหา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๘๑

เด็กหญิงปราญชลี อาจศึก
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๘๒

เด็กชายรพีพัฒน์ แก้วกูล
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงจินดารัตน์ วิเศษชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงภัทรวดี วงษ์เขียด
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๘๕

เด็กชายชลลธี เดชสงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เมืองพนัส
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๘๗

เด็กชายณัฐนันท์ ขำวงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๘๘

เด็กหญิงจิราภา เมฆี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๘๙

เด็กชายธีรวัฒน์ จำลองชาติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๙๐

เด็กชายปยะพงศ์ ประเสริฐสุรกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๙๑

เด็กชายวีรภัทร สกุลทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๙๒

เด็กชายปฐมพงศ์ แสงอรุณ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๙๓

เด็กชายธำรงศักดิ

์

ทวีพูน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงณัฏฐนิชา ปรีรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงอรนุช สอวิหก
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๙๖

เด็กชายกรณ์ธิวุฒิ เสาโสด
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๙๗

เด็กชายภูมิรพี แจ้งบางใหญ่
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๙๘

เด็กชายกฤษดา รักวินัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๖๙๙

เด็กชายชัยยุทธ ภูชม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๐๐

เด็กชายชนิณทร ครำทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๐๑

เด็กหญิงวิภาวดี เนติโกศล
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๐๒

เด็กชายภูวนัย มหันตะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๐๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ฤทธินอก

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๐๔

เด็กชายพีรพัฒน์ มูระคา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๐๕

เด็กชายภูเบศ ศรีบริบูรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๐๖

เด็กหญิงเมธาวลัย ขุนแก้วมะดัน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงเกษณีย์ จูกูล
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๐๘

เด็กชายณัฐพงศ์ธร เศษสุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๐๙

เด็กชายภัครพล ปานใจนาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๑๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อาจเอือม

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงสุทธิดา ธนาพงษ์ศรีกูล
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงมนัสยา คลังกูล
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงปริญญา กระฉอดนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๑๔

เด็กหญิงบุษยมาส สุระสาย
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงรุ่งนภา โชติทองหลาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงมาริสา คำมะณี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงสาวิตรี จอยเอกา
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๑๘

เด็กชายนวพล สิงห์ทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงณัชชา สืบรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๒๐

เด็กชายพัสวีร์ บาหยัน
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ โตคีรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงประภัสสร การนอก
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงสุกัญญา ภาพยนตร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๒๔

นางสาวปรารถนา แย้มสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๒๕

นางสาวพิมลรัตน์ สว่างสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงศตรัศมี กรรโณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จีนปรุ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงนินธิตา พวงมาลัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงสุชาดา กุลพินิจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงสุวีรยา คะสุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๓๑

เด็กชายศุภชัย สุดาจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๓๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา เลียมกระโทก

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๓๓

เด็กหญิงชลธิชา ลบทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๓๔

นางสาวนภัสสร ราชนาคา
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๗ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๓๕

นายณัชภัค เมียนมิตร

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๓๖

เด็กชายรัชชานนท์ เคนนำเทียง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๓๗

เด็กชายศุภเสกข์ แซ่เล้า
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๓๘

เด็กหญิงสุวพัชร พูนสวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๓๙

เด็กหญิงศศิธร เลือดกุมภา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๔๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สวัสดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๔๑

เด็กชายกิตติทัต ธรรมวงศ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงนัฐทิตา สุนทรกูล
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงสุนิษา ประสิทธิกูล

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงธิษณามดี พรมศักดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงจรรย์ธร พลดอน ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงอรอนงค์ นเรนทรรัมย์ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๔๗

เด็กชายเจษฎากร ราชสีห์
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๔๘
เด็กหญิงประดับเดือน

อุดมแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงนฤภร แสงอนุศาสน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศิริเมฆา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ วะเริงรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงชลลดา ฉุนเชือ

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๕๓

เด็กหญิงกิตติกานต์ ปราบสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๕๔

เด็กหญิงวรรณนิดา ร่วมกูล
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงอวิดา หาญสุวรรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๕๖

เด็กหญิงสุชาดา มณฑล
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๕๗

เด็กชายรัฐพนธ์ เสนาโนริด
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๕๘

เด็กหญิงเพชรไพลิน เพชรกระโทก

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ปาเรไร  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๕๙

เด็กหญิงฉันทนา คนชม
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๖๐

เด็กหญิงกานติมน โคตรรัตน์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๖๑

นางสาวพรรณพษา แก้วกูล
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๖๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทร์คุ้ม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๖๓

เด็กหญิงฐิติมา คงสบาย
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงภควรรณ คงกูล ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงวโรชา ตาทอง
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงอารยา ดวงสุธา
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๖๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พิเศษ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๖๘

เด็กชายพีรภัทร ยาวสันเทียะ
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงเกวลิน แสงวิเศษ
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๘ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๗๐

เด็กหญิงจีรวรรณ สิงหบัญชร
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงรุ่งนภา น้อยมณี ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๗๒

เด็กหญิงพัณณิตา มากเกษร ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๗๓

เด็กหญิงนันทนา กิงวงศา

่

๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงกัลยาณี เทียมสำโรง
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๗๕

เด็กหญิงขนิษฐา อ่อนสีทอง
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ปลังเอียม

่ ่

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ แย้มศรี
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงเบญจมินทร์ คำศรี
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงพรทิพย์ แก่นชัยภูมิ
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๘๐

เด็กหญิงพักตรพิมล ศุภเลิศ
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๘๑

เด็กหญิงแพรวา ทองทรวง
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๘๒

เด็กหญิงภานิกา งิวไธสง

้

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๘๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ เบาระคน
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๘๔

เด็กหญิงวิภา ชัยโย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๘๕

เด็กหญิงษมาวดี ชัยโครต
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๘๖

เด็กหญิงอรวรรณ ทุมทอง
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๘๗

เด็กชายกฤษฎา สมุติรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๘๘

เด็กชายจักรพรรณ สร้อยระย้า ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๘๙

เด็กชายธีรพล โคตมิตร
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๙๐

เด็กชายวุฒิชัย ปาทะคุณ
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๙๑

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ เกตุชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๙๒

เด็กหญิงศรารัตร์ อินทร์มณี
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๙๓

เด็กหญิงณัชชา ดาวจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงอันธิกา มุ่งดี ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๙๕

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ กุลโพนเมือง ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๙๖

เด็กหญิงนภัสกร ถอยกระโทก
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงดารารัตน์ สุตะนา ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๙๘

เด็กชายปรัชญา พุดสูงเนิน
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๗๙๙

นางสาวรัตนากรณ์ สารรัมย์
๑๕/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๐๐

นางสาวรัตนาภรณ์ ลำสัน
๒๔/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๐๑

นางสาวพรนภา มากเกษร
๑๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๐๒

นายชนาธิป พูลกลาง
๐๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๐๓

นายยุทธนา จ่าภา

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๐๔

นายวัชรากร ปนกลาง
๐๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๐๕

นายเดชดำรงค์ วงศ์ผสม
๑๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๐๖

นายสุเมธ เอกประดิษฐ์
๑๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๐๗

นายมกรทวัช แซกรัมย์
๑๐/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๐๘

นางสาวขวัฐพิชชา แทนคำ ๒/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๐๙

นางสาวฐิติมา รักกลาง ๔/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๑๐

นางสาวดวงฤทัย สัมพันธ์ ๘/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๑๑

นางสาวศรัญญา ทองมาศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๑๒

นายวุฒิชัย แจ้งสว่าง
๒๑/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๑๓

นายสุรยุทธ เกตุดอน
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๑๔

นางสาววาสนา แสงโสภี
๑๑/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๑๕

นางสาวสุกัลยา ยอดรัก
๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๑๖

นางสาวพรพรรณ กลัดสุข
๑๑/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๑๗

นางสาวกมลรัตน์ อาจศึก
๓๐/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๑๘

นางสาวบุญขจี ชาวเหนือ
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๑๙
นางสาวพรรณกาญจน์

สพัดรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๒๐

นางสาวหนึงฤทัย

่

สีเสียด ๑/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๒๑

นางสาวอักษร มะลาด
๓๐/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๒๒

นายจิระพัชร อนันตะสุข
๒๓/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๒๓

นายบุญรอด วิเชียรรัมย์
๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๒๔

นายอนิรุจ ชวนอาจ ๖/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๒๕

นายวรากร ดาวุฒิ
๑๔/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๒๖

นางสาวสุภาวดี แปนหมืนไว

่

๑๑/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๒๗

นายยุทธนา สีดาสมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๒๘

นางสาววันนิสา รัตนนท์
๑๒/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๒๙

นางสาวเกษมณี เกิดจันทร์ ๑/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๓๐

นางสาววิชุดา ฮูงสูงเนิน
๒๗/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๓๑

เด็กชายกฤตภัฎ แพนดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๓๒

นายธนวัฒน์ ถนอมสิน
๑๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๓๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ อินต๊ะวงค์
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๓๔

เด็กชายธนบูรณ์ อ่อนช้อย
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๓๕

เด็กชายอรรถพร ผลฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๓๖

เด็กชายวันปยะ ปนศิริ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๓๗

เด็กชายสุรชัช เอกรัมย์ ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๓๘

เด็กชายนภัสกร ติยะไทธาดา
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๓๙

เด็กหญิงนรารัตน์ สะออ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๔๐

เด็กหญิงสุพิชญา จันดาคูณ
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๔๑

เด็กหญิงสุปรียา ลุนกำพี

้

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๔๒

เด็กหญิงจิดาภา อาริภุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๔๓

เด็กหญิงประวีณา โม้ลี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๔๔

เด็กหญิงพิรณาณ์ สระแก้ว ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงรัษฎากร จันนีย์
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๔๖

เด็กหญิงพิริสา อาจกมล
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๔๗

เด็กหญิงกัลยพร มัฐผา ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๔๘

เด็กหญิงปภาดา สิงห์รัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๔๙

เด็กหญิงปรมาภรณ์ หอยสังข์ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงเมติตา บัวลพบุรี
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงณัฎฐกิตติ

์

สมฤทธิ

์

๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๕๒

เด็กหญิงธารารินทร์ ศรีนาม
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๕๓

เด็กชายชนาธิป โยคมา
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๕๔

เด็กชายเอราวัณ สุขทัว

่

๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๕๕

เด็กชายศุภกร โชติกลาง
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๕๖

เด็กหญิงจิราพัชร ชากวิเศษ
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๕๗

เด็กหญิงเฉลิมขวัญ นิลวรรณ
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๕๘

เด็กหญิงทรรศนีย์ ศรีเรืองหัตถ์ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงอลิสา พันธ์ประภา ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๖๐

เด็กหญิงวิลาสิณี ทองทราย
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สุภโสภณ  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๖๑

นายชุจิตร ทีรัก

่

๒๘/ค/๒๕๔๔
โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๖๒

นายคิมหันต์ สุขเหลือ
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๖๓

นายพีรดนย์ บุญเขือง
๒๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๖๔

นายณัฐภูมิ ใจงูเหลือม ๗/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๖๕

นายชุติพงค์ มีศรี ๖/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๖๖

นายธนบดี คุณมี ๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๖๗

นายธีรวุธ น้อยวิมล ๕/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๖๘

นายอัครเดช ทีรัก

่

๒๔/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๖๙

นางสาวฉัตรสุดา ถนอมศิลป

๒๖/๙๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๗๐

นางสาวนพธิดา แสวงรัมย์
๒๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๗๑

นางสาวนำทิพย์ ยมทัต
๒๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๗๒

นางสาวพัชรพร สำเรียนรัมย์
๑๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๗๓

นางสาวเพชรรัตน์ สมคะเณย์ ๔/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๗๔

นางสาวภัทรพร สะเมนรัมย์
๑๙/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๑ / ๕๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๗๕

นางสาวมลฑิรา แทนคำ
๒๘/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๗๖

นางสาวสิริญา สาธร
๒๑/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๗๗

นางสาวณัฐธิดา บ่อไทย

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๗๘

นางสาวยลธิวาห์ บัวซา
๓๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๗๙

นางสาวอรทิรา ไกยโส ๙/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๘๐

นางสาวปริญญา ทองปลัง

่

๑๖/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๘๑

นางสาวมุฑิตา เปนสันเทียะ

่

๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๘๒

นางสาววราภรณ์ พยัคมะเริง
๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๘๓

นางสาวศุภลักษณ์ ปจฉิมชาติ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๘๔

นางสาวสุกัญญา สมมุติรัมย์
๒๔/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๘๕

นางสาวอรุษญา โชติศรีประดิษฐ์
๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๘๖

นางสาวอัสราภา ดีพันธ์
๒๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๘๗

นางสาวกชกร แอมโอฐ
๑๗/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๘๘

นางสาวอาทิตย์ติยา ทศมาศ
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๘๙

นางสาวจุรีพร น้อยใย
๑๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๙๐

นางสาวณภัทรภรณ์ ลาดไธสง
๑๖/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๙๑

นายธีรภัทร สำเร็จรัมย์
๒๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๙๒

นายจตุรงค์ จ่าหล้า ๔/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๙๓

นายธีรภัทร ดีราชรัมย์ ๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๙๔

นายอดืศร มณีสิงห์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๙๕

นายชินวัตร บัวชัย
๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๙๖

นายธนโชติ สำเริงรัมย์
๒๑/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๙๗

นายเติมศักดิ

์

เครือพิมาย
๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๙๘

นายปณณทัต บุญมาก
๒๘/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๘๙๙

นายสุทธิภรณ์ เพชรสังหาร ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๐๐

นายพฤทธ์ ประทินรัมย์
๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๐๑

นางสาวเกศวรินทร์ แจ้งประจักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๐๒

นางสาวณัฐกานต์ ตาชูชาติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๐๓

นางสาวกัญญาณัฐ รุ่งเรือง ๒/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๐๔

นางสาวธันวาพร สิกรัมย์
๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๐๕

นางสาวสุณัฐชา บรรทุปา
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๐๖

นางสาวญภาพร พลชุมแสง
๑๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๐๗

นางสาวกัญญ์วรา เก่งอดทน
๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๐๘

นางสาวกมลวรรณ ภูมิชัย
๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๐๙

นางสาวชลธิชา เกรียรัมย์ ๒/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๒ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๑๐

นางสาวสายปาน ละมุล
๒๔/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๑๑

นางสาวธมลวรรณ อินเถือนพะเนา

่

๒๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๑๒

นางสาวอารีรัตน์ เสกรัมย์
๒๖/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๑๓
นางสาวก้ญญาณิชมน

เนตรวิลา ๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๑๔

นางสาวจิตรจำรูญ บุญหว่าน
๒๐/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๑๕

นางสาวชนิกานต์ นาคินชาติ
๒๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๑๖

นางสาวปยาภัสร์ แย้มศรี
๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๑๗

นางสาวภัคทิรา ทุมตา
๑๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๑๘

นางสาวสุวิมล สุเรรัมย์
๑๕/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๑๙

นายปรัชญา จันทร์ดอน ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๒๐

นายไทยเมธี วิเศษสัตย์
๒๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๒๑

นายชัยภ้ทร ฉิมรัมย์
๑๗/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๒๒

นายสุภัทรพล บุญเรืองเศษ
๒๓/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๒๓

นางสาวณัฏฐ์นรี ถนอมศิลป ๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๒๔

นางสาวพรยมล วรรณจิตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๒๕

นางสาวลภัสรดา โพธิพันธ์ไม้

์

๑๗/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๒๖

นางสาวปณิชา ปริตต์วรภัทร ๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๒๗

นางสาวพิมลนาฎ สังข์รัมย์
๑๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๒๘

นางสาวมลทิยา ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๒๙

นางสาวอโนมา บุตรเกิง
๒๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๓๐

นางสาวปวีณา วิหกเหิน ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๓๑

นางสาววรรณภรณ์ แปนนางรอง
๒๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๓๒

นางสาววรินทร เชือกรัมย์ ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๓๓

นางสาวอารยา พรมหงษ์
๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๓๔

นางสาวพัชรี เชือบรัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๓๕

นางสาวสุฑาวัลย์ ยงพะวิสัย
๒๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๓๖

นางสาวจุรีรัตน์ ริสา ๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๓๗

นางสาวณิชากร ประพายพิษ
๑๘/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๓๘

นางสาวเพ็ญลดา มุ่งดี
๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๓๙

นายพงศ์พิพัฒน์ แสนชูปา ๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๔๐

นายธนบดี ดอกนางแย้ม ๗/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๔๑

นายจักรพรรดิ เขตตาม
๒๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๔๒

นายชินพัฒน์ ศรีทอง ๖/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๔๓

นายธนาธร เหง่าพันธ์
๓๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๔๔

นายพีรภพ ปะนามะสา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๓ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๔๕

นายวีรภัทร เพ็ชรผ่องศรี
๓๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๔๖

นางสาวมะลิวรรณ ตันยงค์ ๓/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๔๗

นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิสาวัง
๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๔๘

นางสาวพัชรินทร์ ปะตังทะเต ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๔๙

นางสาวอภัสรา โสภา
๒๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๕๐

นางสาววรนุช ทุดปอ
๒๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๕๑

นางสาวพรรณธืชา ศรีหาพรหม ๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๕๒

นางสาวกัญญาณัฐ คนงาม
๑๔/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๕๓

นางสาวจริยา โสเรรัมย์ ๓๐/๔/๒๕๔๐ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๕๔

นางสาวจิรนันท์ พินดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๕๕

นางสาวจิราวรรณ มันสลาย
๒๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๕๖

นางสาวชาลินี หอมทอง ๔/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๕๗

นางสาวชุติมา โคบาล
๑๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๕๘

นางสาวฐิติวรดา มหิงษาเดช
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๕๙

นางสาวรัชณีพร เสเทิงรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๖๐

นางสาวอรัญญา สครรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๖๑

นายธนา รักวาด
๑๓/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๖๒

นายเสริมสุพัฒน์ คุณสวสดิ

์

๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๖๓

นายเอกสิทธิ

์

อโนทัยสินทวี ๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๖๔

นายฐาปนพงษ์ เสกสูงเนิน ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๖๕

นางสาวจิราวรรณ จันทรเบียว

้

๔/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๖๖

นางสาวเพชรมณี ร่มสบาย ๙/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๖๗

นางสาวขนิษฐา คำควร
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๖๘

นางสาวจุฑามาศ พิเศษ
๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๖๙

นางสาวนฤตา บุญมา
๑๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๗๐

นางสาวปริญา ปลาดรัมย์ ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๗๑

นางสาวกัญญารัตน์ รักพินิจ
๒๘/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๗๒

นางสาวอัจฉรานันท์ จันทร์ดร

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๗๓

นางสาวจิราภรณ์ เสมียนรันย์
๑๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๗๔

นางสาวบุษราภรณ์ พัรธ์ประภา ๕/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๗๕

นางสาวรุ้งลาวัลย์ มณีเต็ม
๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๗๖

นางสาวกนกวรรณ ทรงจอหอ ๗/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๗๗

นายวัรพล สมุทรรัตนากร
๑๙/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๗๘

นายคิรากร สุดตาซ้าย
๑๗/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๗๙

นายภาณุพงค์ ยางหงษ์
๑๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๘๐

นายสุทธาภิวัฒน์ ประทุมจร
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๘๑

นางสาวสมิตานัน สกิจรัมย์ ๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๘๒

นางสาวสุนันธา นิมพันธ์

่

๔/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๘๓

นางสาวสุปราณี สมคะเณย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๘๔

นางสาววนิดา สิงห์รัมย์
๑๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๘๕

นางสาวยลลดา ปะตังทะสา
๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๘๖

นางสาววนิดา ทวีศรี
๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๘๗

นางสาวศศิกานต์ โนนหิน ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๘๘

นางสาวสยมพร แผ้วพลสงค์
๑๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๘๙

นางสาวรุ้งระวี เพียงจันทร์
๒๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๙๐

นางสาวณัฐฐาพร แบ่งเพชร
๑๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๙๑

นางสาววรารัตน์ สงครามรอด ๔/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๙๒

นางสาวศิริญญา พวงมาเทศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๙๓

นางสาวศิริพา เพ็งพระจันทร์ ๒/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๙๔

นางสาวสุนิษา สีม่วงงาม
๑๒/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๙๕

นายธนพล สมศรีจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๙๖

นายภาสกร บุสดี ๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๙๗

นายธนพล ปลูกฝง ๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๙๘

นายธเนสพล เยียงอย่าง

่

๒๑/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๓๙๙๙

นายไกรลาศ แก้วสีนวน
๒๙/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๐๐

นายพงษ์เพชร วังศีรี
๒๘/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๐๑

นายเกรีรติศักดา เกษทองมา
๑๒/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๐๒

นายฉลองรัฐ ทมวัน
๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๐๓

นายภาสกร วิลัยสูงเนิน ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๐๔

นายอภิสิทธิ

์

ปกษา
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๐๕

นางสาวณัฐณิชา บ่อไทย ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๐๖

นางสาวภัทราภรณ์ สายแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๐๗

นางสาวณิชารีย์ บานหาญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๐๘

นางสาวสิริยากร แสงสูข
๒๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๐๙

นางสาวหยาดเพชร สุดตาชู
๒๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๑๐

นางสาวสุภาพร สว่างวงค์ไชย
๒๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๑๑

นางสาวอาทิตยา แดงสีบัว ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๑๒

นางสาวพัชรา ชาชำนาญ
๒๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๑๓

นางสาววิชุดา ยินดีรัมย์
๑๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๑๔

นางสาวศิริวรรณ ฮวบสูงเนิน
๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๕ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๑๕

นางสาวสุจิรา สีลม
๒๓/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๑๖

นางสาวเอมอร แมนไธสง ๒/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๑๗

นางสาวณัฐฐาภรณ์ โชควัฒนานุกูล ๔/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๑๘

นางสาวกนกวรรณ นันนวน
๒๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๑๙

นางสาวปุณิกา นวรกุลจรัส
๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๒๐

นายวัชรินทร์ อินทร์ใหม่
๒๙/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๒๑

นายสิรภพ ประสีวะเตสัง
๓๖/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๒๒

นายกฤษดา กิงกระโทก

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๒๓

นายอติกันต์ เชียรวรรณ์
๒๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๒๔

นางสาวกุลธิดา ลาขุมเหล็ก
๑๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๒๕

นางสาวเกศินี เลิศนาดี ๔/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๒๖

นางสาวจุฑาฎา บุญภักดี
๑๖/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๒๗

นางสาวกานต์ธิดา สุดตาซ้าย
๒๕/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๒๘

นางสาวเกศรินทร์ จันทร์ขาว
๒๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๒๙

นางสาวจุฑาทัศน์ ศรีไสล ๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๓๐

นางสาวอรัญญา พรสันเทียะ
๒๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๓๑

นางสาวณัฐพัชร์ เส็งนา
๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๓๒

นายภูธเนศ เขตหนองบัว

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๓๓

นางสาวธาริกา เจริญกุล ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๓๔

นางสาวประรัญญา ดีพันธ์ ๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๓๕

นางสาวนัฐริกา เทพศัรัทธา
๒๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๓๖

นางสาวสุธาสินี บุญเรียง
๒๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๓๗

นายภานุพงษ์ ศรีจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๓๘

นายธวัชชัย เศษตร
๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๓๙

นายกฤศดา ช้างสาร ๒/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๔๐

นางสาววาสนา ยืนยาว
๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๔๑

นางสาวพัชรา ชาติดำดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๔๒

นางสาวภ้ทรศยา เอืยมลำขาด

่

๒๕/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๔๓

นางสาวมนธิชา สิกรัมย์
๑๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๔๔

นางสาวมะลิวัลย์ แสนสระ
๑๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๔๕

นางสาววรรณพร เกร็งชือ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๔๖

นายณัฐกิตติ

์

แซกรัมย์
๑๓/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๔๗

นายดำรงศักดิ

์

สาโรจน์
๒๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๔๘

นายจักรพันธ์ ปะนามะตัง
๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๔๙

นายสราวุฒิ ดูชาติรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๕๐

นายสมหมาย พาสุพรรณ
๑๗/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๕๑

นางสาวสิราวรรณ กองจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๕๒

นางสาวสุทธิดา แซ่อึง

้

๓/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๕๓

นางสาวสุพัฒตรา จันทะบาล
๑๓/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๕๔

นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์สักดิ

์

๑/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๕๕

นางสาวสิริวัลย์ แสงสูข ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๕๖

นางสาวอารีญา ประสีระเตสัง
๒๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๕๗

นางสาวสุพิญญา อุ่นวิเศษ ๓/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๕๘

นายอุณาภัทร สมบัติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๕๙

นายธเนศร์ มุ่งคุณ ๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๖๐

นายณัฐพงศ์ กาดนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๖๑

นายอวิรุทธิ

์

จันทรสว่าง
๒๖/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๖๒

นายกิตติพันธุ์ สมณะ
๒๑/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๖๓

นายชริทร ซอนรัมย์
๒๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๖๔

นางสาวกรรณิกา คงทรัพย์
๑๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๖๕

นางสาวธนพร แผ้วพลสงค์
๑๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๖๖

นางสาวธนัชชา ปริญรัมย์ ๓/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๖๗

นางสาวนรินทร งามดี
๒๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๖๘

นางสาวพิมพิศา ชัยฤทธิศักดิเดช

์ ์

๒๓/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๖๙

นางสาวภาวิณี แสงปก
๒๑/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๗๐

นางสาวรตินันท์ วงศ์ศรี
๑๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๗๑

นางสาวรัตติยากร ศรีไขย
๒๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๗๒

นางสาวศศิภา ธนูสา
๑๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๗๓

นางสาวอภัสรา พรมจะมร
๒๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๗๔

นางสาวจรัสศรี ตุ้ยตะคุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๗๕

นางสาวจิราพร หลอมทอง
๓๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๗๖

นางสาวอภิญญา ศรีเมืองแก้ว
๑๙/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๗๗

นางสาวกัญญารัตน์ สุดโพธิ

์

๒๕/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๗๘

นางสาวกัญญวีร์ สิมพลี ๕/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๗๙

นางสาวพิชญาภรณื เข็มขาว
๑๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๘๐

นางสาววณพันธน์ โสรี ๒/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๘๑

นางสาวสินีวัลญา ลาจำนงค์
๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๘๒

นางสาวอจัฉรา สมบูรณ์
๑๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๘๓

นายวิรัญพล สุดใจสิงห์
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ กระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๘๔

เด็กชายอรรถชัย หาสูง
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๘๕

เด็กชายอิทธิ สีพูน
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๘๖

เด็กหญิงระฟา ฉินสิริกุล
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๘๗

เด็กชายอานนท์ วรรณะราช ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงกมลลักษณ์ พรมดี
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๘๙

นายสุวรรณ แก้วโพธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๙๐

เด็กชายวรวิช จูงรัมย์ ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๙๑

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ธรรมพล
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๙๒

เด็กหญิงสุริยฉัตร สะเริญรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๙๓

เด็กชายสรชัช สลัยรัมย์
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๙๔

เด็กชายศรายุธ แสงมณี
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๙๕

เด็กหญิงรัตนากร สดรัมย์ ๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๙๖

เด็กหญิงทิพวรรณ ประโลมรัมย์
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๙๗

เด็กชายวีรชน สมุติรัมย์
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๙๘

เด็กหญิงวรรณพร จันทร์สิงห์
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๐๙๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ วรรณตัน
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๐๐

เด็กหญิงอติกานต์ ศิริเวช ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๐๑

เด็กหญิงสร้อยสุดา สามารถรัมย์
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๐๒

เด็กชายณัฐพงษ์ กล้าแข็ง ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๐๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ เลิศมณีสวัสดิ

์

๒๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๐๔

เด็กชายธนธรณ์ อ่อนสี ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๐๕

เด็กชายธีรยุทธ สังข์รัมย์
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงเพ็ชรจรัส
เพชรประเสริฐสุข ๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงสุพิชญา สุทินรัมย์
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๐๘

เด็กหญิงสุชานันท์ กองสุข
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๐๙

เด็กหญิงสวลี แถวไธสง ๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๑๐

เด็กหญิงภาวินี สมรรัมย์
๑๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๑๑

เด็กหญิงกานต์รดา แก้วรังศรี
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงปยาพร แสงสูงเนิน ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๑๓

เด็กชายพีรวัส มุ่งดี
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๑๔

เด็กชายอภิวิชญ์ ชนะการี
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๑๕

เด็กชายณัฐพงศ๋ ขันติ ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตูมหวาน แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงสาวินี ศรีวัมนกุล ๓/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๑๗

เด็กชายสรยุทธ์ สะเริญรัมย์ ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๑๘

เด็กชายชัยณรงค์ สมรรัมย์
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ

์

แจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๑๙

เด็กชายณภัทร วิลัยฤทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๒๐

เด็กชายปยะวุฒิ ดวงคำพิลา
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๒๑

เด็กชายกมลเทพ แสงตะวัน ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๒๒

เด็กชายเอืออังกูร

้

จันชู
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๒๓

เด็กชายวุฒิภัทร์ ทองทิพย์
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๒๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปลืมหอม

้

๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๒๕

เด็กหญิงสุวดี สังสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงสุธาลิณี ทะลีศรี
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๒๗

เด็กหญิงวาศนา ดีต่อ ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๒๘

เด็กหญิงอนาวรณ์ มุ่งดี ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๒๙

เด็กหญิงอารยา อ้วนผุย ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงอรพรรณ อิรัญ
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๓๑

เด็กหญิงประภัสสร หงษ์หา ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๓๒

เด็กชายสิรภพ สะเทียนรัมย์ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อู่ลังกา
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๓๔

เด็กหญิงปนัดดา รังษีรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๓๕

เด็กหญิงวนารี โพธิณรินทร์

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงนฤมล ดีต่อ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงกวิลธิดา วิไลฤทธิ

์

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงนภัสสร วงศ์งาม
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ ยอดลคร
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงวิชุดา ดีต่อ
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ตูบช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๔๑

เด็กชายก้องภพ เจริญ ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๔๒

เด็กชายจีระพัฒน์ สีดำ
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๔๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ยินดี
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๔๔

เด็กชายธนกร ดีต่อ
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๔๕

เด็กชายธีรภัทร สังเสวี
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๔๖

เด็กชายมนตรี สิทธิจันทร์
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๔๗

เด็กชายอนุภัทร นาแพง
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๔๘

เด็กชายอนุวัฒน์ โชยรัมย์
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๔๙

เด็กชายอาทิตย์ มาลาคำ
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๕๐

เด็กชายเอกภพ ดำนิล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๕๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ โพธิวิเศษ

์

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๕๒

เด็กหญิงญาณัจฉรา มีมงคล
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๕๓

เด็กหญิงณัฐพร แสนรัมย์
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๕๔

เด็กหญิงประติภา ศรีภูมิเดิม
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงภาสินี นิยมพันธุ์
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงมุทิตา อินทะดก
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๕๗

เด็กหญิงยุพาพร นะโร ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงวิชุดา ผาสุข
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๕๙

เด็กหญิงศิริมนต์ ศรีสะอาด ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๖๐

เด็กหญิงอัจฉรา บุตรวิชา
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงอินทุภา จ่างจันทรา ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม บ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๖๒

เด็กชายชันยบูรณ์ อ้นไธสง
๒๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๖๓

เด็กชายพีรพงษ์ สายสุวรรณ
๒๖/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๖๔

เด็กชายธีรเมธ นุประโคน
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๖๕

เด็กหญิงจันทร์ดารา แมนไธสง
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๖๖

เด็กหญิงสาวิกา คำเสมอ ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๖๗

เด็กชายภานุเดช เพ็งเหล็ง ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๖๘

เด็กชายปฏิภาน สีวิเส็ง
๑๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๖๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปองไธสง
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๗๐

เด็กชายวิพัฒน์ สุทธิ
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๗๑

เด็กหญิงพรณภา หมันนอก

่

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า หนองเก้าข่า  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๗๒

เด็กชายไชยสิทธิ

์

แชมรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๗๓

เด็กหญิงลลิตา ต่อกลาง
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๗๔

นางสาวจินตนา แสนรัมย์ ๙/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๗๕

เด็กชายพงษ์รพี ประกอบมี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๗๖

เด็กชายมนชิต นิวงษา ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๗๗

เด็กหญิงชลธิชา สว่างดี ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงปาริชาติ กองบุตร
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงพรชนก นันท์ชม ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๘๐

นางสาวกุสุมา ใจเอือ

้

๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๘๑

นายอานัดพงษ์ เสนาไทย
๑๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๘๒

เด็กชายนันพิพัฒน์ แสนรัมย์
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๘๓

เด็กชายเจฐษดา ยาสุพี
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๘๔

เด็กชายวัชรพล สินสอน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงเบญวรรณ แสงรัมย์
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงวารี ภูมิพันธ์ ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ เจริญกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงสุภาพร ดีราชรัมย์
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๘๙

เด็กชายศิวกร แสนรัมย์ ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๐ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๙๐

เด็กชายพิมลภัทร ชอยรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๙๑

เด็กชายปรีชา เนียนไธสง
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๙๒

เด็กหญิงอนงนุช พรมโครต
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๙๓

เด็กหญิงนัฐธิกา นามสน
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๙๔

เด็กชายธีรภัทร เดยังรัมย์
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงปริญดา อุระงาม
๑๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๙๖

เด็กหญิงปยะมาศ อินเทพา
๑๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยชาติ
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอแซ หนองกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๙๘

เด็กชายวิษณุ ตังจิว
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๑๙๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ อุตสาหการ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๐๐

เด็กหญิงณัฐกาล เจริญพจน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๐๑

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ทองดอนเตีย

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๐๒

เด็กหญิงสุพรรษา สุวรรณ
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๐๓

เด็กชายปญญากร สุชัยสง
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๐๔

เด็กหญิงรัชฏาพร สุวรรณวงค์
๒๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๐๕

เด็กชายนัทพงศ์ เหลือสืบชาติ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๐๖

เด็กชายธีรภัทร สุขเพีย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๐๗

เด็กหญิงบุญญาพร สันทะเนือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงสุภาพร พุ่มพวง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๐๙

เด็กชายธนโชติ ทือกระโทก
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๑๐

เด็กชายคมกริช มหันตะ
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงพัฒน์นรี ชำนาญจิต
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองปลาไหล  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๑๒

เด็กชายอภิชาต ตาชูชาติ ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๑๓

เด็กหญิงผาณิตา นาปา
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๑๔

เด็กหญิงปยะธิดา ทองตรา
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงรัชนิภรณี เกิดทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๑๖

เด็กหญิงจิรารัตน์ สวัสดี
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขวาหาญ ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองผะองค์  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๑๘

เด็กชายสุทธิเกียรติ เกตุสูงเนิน
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด โคกซาด  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๑๙

เด็กชายอานนท์ สวาทรัมย์
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด โคกซาด  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงพิมพิกา โคตอินท์ขาว

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกตาเงิน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๒๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ชฎาแก้ว
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกตาเงิน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๒๒

เด็กชายวายุ เขตสงคราม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกตาเงิน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๒๓

เด็กชายธนายุต บุตรฒิยากรัด

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกตาเงิน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๒๔

เด็กหญิงจุรีพร สมฤทธิ

์

๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกตาเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๑ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงอรปรียา เขียวอุตสา ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกตาเงิน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงดุสิตา บุตรงาม ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกตาเงิน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงปพิชญา ทองดี
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกตาเงิน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงอุมากร ศรีแก้ว
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกตาเงิน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงนฤมล เนืองนา ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จินดาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๓๐

เด็กชายธนวัฒน์ เภสัชชา
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จินดาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๓๑

เด็กชายธีระชัย ซุนเฮงกุล ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๓๒

เด็กชายสมพงษ์ มาลัยสร้อย
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๓๓

เด็กชายศรายุธ เทียบคำ
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๓๔

เด็กชายศรนรินทร์ ศรีเนาวรัตน์ ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๓๕

เด็กชายพรรณณา พาแพง ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๓๖

เด็กชายปุณณรัตน์ ครุภัณฑ์
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๓๗

เด็กชายปฏิพัทธ์ จันละมุลมา
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๓๘

เด็กชายธีรชาติ ปะทะวัง
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๓๙

เด็กชายณัฐพล ซุนเฮงกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๔๐

เด็กชายไชยเชษฐ ปราศรัย
๑๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงณิชารีย์ ยศแก้วกอง
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๔๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ นาคนวล
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงศศิกานต์ วิจิตรศักดิ

์

๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๔๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ชาญชาติ
๑๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จินดาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๔๕

เด็กหญิงประณยา ไกรพงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๔๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทำทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงพิชญ์นาฎ กิติศรีวรพันธุ์ ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๔๘

เด็กชายกิตติภพ โคกเปอย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงอาภัสรา ทองปลัง

่

๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๕๐

เด็กชายสุทิวัส วิจิตรศักดิ

์

๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๕๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ แสงศรีบุญเรือง ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๕๒

เด็กชายรัฐภูมิ วิจิตรศักดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงนฤมน ภูผา ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงสิดาพร ศรีวัฒนะ
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สีชวา  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๕๕

เด็กชายปยวัฒน์ สมานวัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองมะค่าใหม่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๕๖

เด็กหญิงกรกัญญา ชาติศักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๕๗

เด็กหญิงกัลยกร เกตุชาติ
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๕๘

เด็กชายกิตติทัต วิหกเหิน
๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๕๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อดีตรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๖๐

เด็กชายเกริกบุญ หล้าดี
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๖๑

เด็กชายเขมิกา แปนนางรอง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๖๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา หย่ารัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๖๓

เด็กชายณัฏฐากร นาราษฎร์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๖๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีสุวรรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงทักษพร กัวมาลา

้

๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ เข็มขาว
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๖๗

เด็กหญิงธิดากานต์ น้อยวิมล
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๖๘

เด็กชายปฐพี จันโท
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๖๙

เด็กหญิงปภาวรินท์ บ่อไทย
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๗๐

เด็กหญิงปยะศิริ สมบัติสูงเนิน
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงพรทิพย์ บุญเรือง
๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๗๒

เด็กหญิงพัชราภา เทพศรัทธา
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงภัทราวดี แหลมคม
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๗๔

เด็กชายภานุกร บ่อไทย
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๗๕

เด็กชายยุรนันท์ วิหกเหิน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๗๖

เด็กชายวรากร ขุนทอง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๗๗

เด็กชายวรายุทธ มีคำดี
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๗๘

เด็กชายวิศรุต สุดตาชาติ
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๗๙

เด็กหญิงศศิกานต์ มูลสันเทียะ
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๘๐

เด็กชายศิวนาถ เกตุชาติ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๘๑

เด็กหญิงศิวปรียา เกตุชาติ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๘๒

เด็กชายสิรวิญช์ พิทักษี
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงสุภัสสรา สุดตาชู
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๘๔

เด็กหญิงอรอุมา วิเศษนคร
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงออมสิน พ่วงสมจิตร
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๘๖

เด็กชายอานนต์ วังสันเทียะ
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๘๗

เด็กชายจักรพงษ์ วงค์นาชาติ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๘๘

เด็กชายศรายุธ อุทาพงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๘๙

เด็กชายวัชรายุทธ ผายพิมาย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

โพธิย่อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๙๐

เด็กหญิงเบญจมาศ หอมสุวรรณ์ ๐๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๙๑

เด็กหญิงธิติมา วันคำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๙๒

เด็กชายภัทรพล เกตุชาติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงรุจิรา สุดตาซ้าย
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๙๔

เด็กชายสิริภัทร ใจชุ่ม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๙๕

เด็กหญิงอริสา อบมาลี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๙๖

เด็กหญิงอนุตตรีย์ ศรีสุวรรณ
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

สระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๙๗

เด็กชายภัทรพล ทำผล
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๙๘

เด็กชายอัครชัย ปดเทพ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๒๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ ตรวจมรรคา
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๐๐

เด็กชายศุภโชค โสดรัมย์
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๐๑

เด็กชายศิริภัทร วารีเขต
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๐๒

เด็กหญิง .พิมพ์ชนก วิเศษนคร
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๐๓

เด็กหญิงชลิตา วงสุวรรณ์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๐๔

เด็กหญิงจรรยพร หวีสูงเนิน
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๐๕

เด็กชายวชิราวุธ แผ้วสะอาด
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๐๖

เด็กชาย .ฤทธิชัย เบียชาติไทย

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๐๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เหง้าพรม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๐๘

เด็กชายจำนงค์ พนุมรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๐๙

เด็กชายณัฐภูมิ พิทักษี
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๑๐

เด็กชายภาณุพงษ์ ภุ่มพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บรมรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๑๒

เด็กชายเมธัส สารรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๑๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ เกรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๑๔

เด็กชายดัสกร แก้วกล้า
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงสุวดี เจิมแสน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ เผือกพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๑๗

เด็กชายจุฑามาศ เสนาศ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๑๘

เด็กชายอนุวัต บ่อไทย
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๑๙

เด็กชายภูริพัฒน์ มังษา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงมธุรา ทวะดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๒๑

เด็กหญิงมธุริน ทวะดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

สาลวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๒๒

เด็กชายไชยพัฒน์ เซิบรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๒๓

เด็กชายณัฐภัทร ปรือปรัง
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๒๔

เด็กชายณรัฐกมล เมืองคุ้ม
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงเพชรลดา เซียนจันทึก
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๒๖

นางสาวรติมา พระภูจำนงค์
๐๑/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๒๗

เด็กชายวุฒิไกร แย้มศรีจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๒๘

นางสาวสายชล คบทองหลาง

๒๗/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๒๙

เด็กชายสุรกวี วิเศษสัตย์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๔ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงอริสา แสงสนัน

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๓๑

เด็กชายภควัทร ร่วมพล ๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๓๒

เด็กชายราชวัฒนื ดาศรี

๐๕๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๓๓

เด็กชายภัทรภูมิ บ่อไทย
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๓๔

เด็กชายสหราช สาระติ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๓๕

เด็กชายศุภเชษฐ์ ทองเหียง

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๓๖

เด็กชายปติ ก้อนทอง
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๓๗

เด็กชายภัทรธราวุธ มุสิกะพงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๓๘

เด็กหญิงกุลธิดา ยัควงค์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๓๙

เด็กหญิงผัลย์ศุภา ชนิดสอน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงจันทกานต์ กาสา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๔๑

เด็กหญิงกุลภัสส์ โอ่งอินทร์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๔๒

เด็กหญิงพิชญาภัค ใจงาม
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงเสาวรส เขียวไธสง
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๔๔

เด็กหญิงไอริษา ชำนาญเท
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๔๕

เด็กชายศิวกร นุการรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๔๖

เด็กชายณัฐพงศ์ เจือจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๔๗

เด็กชายสิทธิพร ประทาสี
๑๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี หนองม่วงใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๔๘

เด็กชายมินทาดา ขอดจันทึก ๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

หนองจิก  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๔๙

เด็กชายอดิพัฒน์ มาตรกลาง
๓๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

หนองจิก  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๕๐

เด็กชายศุภกร บุญเครือง

่

๑๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
หนองจิก  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๕๑

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ กะออน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
หนองจิก  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงพลอยชมพู จันทร์สูงเนิน ๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

หนองจิก  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงอารียา พารืนรัมย์

่

๒๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
หนองจิก  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงเสาวตา ลิมกลาง

้

๒๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์
หนองจิก  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงพันธิดา ไทยยินดี
๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

หนองจิก  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๕๖

เด็กหญิงสุพรรษา ดวงศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๕๗

เด็กหญิงพิมพิกา ดีรักชาติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๕๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุดประโคน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๕๙

เด็กหญิงนิติยา เภสัชชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๖๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชโย
๐๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงผกามาศ สาหล้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงประติภา แก้วลีลา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๖๓

เด็กหญิงไอลดา ลุนกา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๖๔

เด็กชายจตุรพรชัย แกล้วกล้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๖๕

เด็กหญิงจิราพร อาจดี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๖๖

เด็กชายวรโชติ โพธิอุดม

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๖๗

เด็กชายสุสุวรรณภูมิ แสนผาบ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงเสาวนีย์ สมานทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงสิรินญากร ชวนรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๗๐

เด็กชายอภิมงคล สุดาจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียมใหญ่

่ ่

จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๗๑

เด็กหญิงศศิลักษณ์
พัฒนเกียรติเจริญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๗๒

เด็กชายกลวัชร ปฐมภาคย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๗๓

เด็กหญิงวรรณสุนี อุ่นจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๗๔

เด็กชายทวีทรัพย์ ทองขวัญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๗๕

เด็กหญิงสายธาร ศรีดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๗๖

เด็กหญิงกุ๊กกิก

๊

บัวชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๗๗

เด็กหญิงตติยา ซอมรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๗๘

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ควรชอบ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๗๙

เด็กชายณภัทร จำนิล
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๘๐

เด็กหญิงวรรัตน์ บุรินประโคน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๘๑

เด็กชายกันตินันท์ แสนโคตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๘๒

เด็กชายธนภัทร แสงสุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๘๓

เด็กชายธีรภัทร แก้วเจ็ก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๘๔

เด็กชายวิทวัส พิมพ์อินทร์ ๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๘๕

เด็กหญิงกัลยาณี เซิบรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๘๖

เด็กหญิงศศิวิมล เทินทองหลาง
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๘๗

เด็กหญิงพรสินี กลินดอน

่

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๘๘

เด็กหญิงกนกพร มีมุข ๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๘๙

เด็กหญิงนันทิยา ม่านทอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงกานต์ธีรา เทินทองหลาง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงมนต์ธิรา แสงสุข ๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงจันทมณี พรมนิกร
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงธิติกาญจน์ สิบทัศน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๙๔

เด็กหญิงดวงกมล งามรัมย์
๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๙๕

เด็กชายณัฐพล สิงหะไชย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๙๖

เด็กชายวโรดม งามนวล
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๙๗

เด็กหญิงธิญามาศ ยงพะวิสัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางงอย กวางงอย  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๙๘

เด็กชายธนภัทร นาจกระโทก
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๓๙๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

บ่มกลาง
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๐๐

เด็กชายกมล สนรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๐๑

เด็กชายเจษฎาพร ระยับศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๐๒

เด็กชายคณิตศร แสนพวง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๐๓

เด็กชายวุฒิภัทร สิงห์มาตย์
๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๐๔

เด็กชายสิทธา สันรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงพิทยาภา พันธ์รอด
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๐๖

เด็กหญิงนุชวรา วิเศษสัตย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงสุพัตรา โคตรเจริญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๐๘

เด็กหญิงแพรวา แซงภูเขียว
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๐๙

เด็กหญิงนัดจรี อันไธสง

๋

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๑๐

เด็กชายธีร์ธวัช เลิศนา
๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๑๑

เด็กชายพุธธา บ่มกลาง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๑๒

เด็กชายดำรงค์ฤทธิ

์

ปองตี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๑๓

เด็กชายอัตขัย ไชยอุดม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๑๔

เด็กหญิงกษมา ผลทวี
๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๑๕

เด็กชายกัมปะนาท เกตศิริพงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๑๖

เด็กชายอติชาติ ซึมรัมย์
๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๑๗

เด็กชายศุภรัตน์ ชวดรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ซึมรัมย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๑๙

เด็กชายนิรัตน์ เชิญรัมย์
๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โกรกประดู่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๒๐

เด็กชายธนพลธ์ วงศรีแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๒๑

เด็กหญิงวัชราพร แก้วกิง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา สุวรรณคำ
๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๒๓

เด็กหญิงอัญชิษฐา ทองคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๒๔

เด็กหญิงกมลพร ธรรมสาร ๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๒๕

เด็กชายชัยชนะ สามีรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๒๖

เด็กชายธราเทพ บัวชงัก

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๒๗

เด็กชายปกรณ์ สุขวิบูลย์
๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๒๘

เด็กหญิงรักษิณา ดวงดาวเล็ก
๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๒๙

เด็กหญิงสุธารัตน์ ดวงดาวเล็ก
๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๓๐

เด็กหญิงกนกพร ดีขุนทด
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สูงรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงวรรณพร พิไธสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๓๓

เด็กหญิงปานชนก นาราช
๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงนภัสกรณ์ ศรีประสิทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงวัลมณี เหลือสืบชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๓๖

เด็กหญิงวรัญญา ดาศรี
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงบุญยาพร โจกกระโทก
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๓๘

เด็กชายศุภกิจ อินชู
๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๓๙

เด็กชายวงศธร มันมี

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงภาวินี ประจำจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จตุคามมัชฌิมาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๔๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ จวบบุญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงจริยา ระเบียบโคกสูง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงพัชชา ผู้มีสัตย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงอรวรรณ แข่งขันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๔๕

เด็กชายภูมินทร์ ขันขาว
๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

พัฒนวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๔๖

เด็กชายมีชัย พรากกระโทก
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๔๗

เด็กหญิงธัญสุดา สิงห์สวัสดิ

์

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๔๘

เด็กหญิงธาริณี อ่อนเฉวียง
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงนีรนาท พุดนา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๕๐

เด็กหญิงนุชนาฏ พุดนา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงรัชนี มีหมืน

่

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๕๒

เด็กหญิงศศิประภา พุดนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ตังสูงเนิน

้

๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงอัฐภิญญา คนตรง
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๕๕

เด็กชายธราเทพ บ่อไทย
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๕๖

เด็กชายสัญจิต รัตตนนท์ ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๕๗

เด็กชายอภิวโร เรืองพะเนาว์ ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๕๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

แสดรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงประภาพร บัวพร
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ตะขบ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๖๐

เด็กชายกิตติทัต เมืองก้อน
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๖๑

เด็กชายพยุพล เข็มเพชร
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๖๒

เด็กชายพูลผล สว่างศรี ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๖๓

เด็กชายธนกฤต พงษ์ดำบรรพ์
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๖๔

เด็กชายอนาวิน บุตรเกิง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๖๕

เด็กชายสุรยุทธ เหียดไธสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๖๖

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ วาดงูเหลือม
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วเนย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๖๘

เด็กหญิงวัลญา ขนบบวรกุล
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๖๙

เด็กชายธนภัทร หาชืน

่

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกสะอาด สว่างนที  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๗๐

เด็กชายปฏิภาณ ปรีเปรม ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหัวสะพาน หัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๗๑

เด็กชายทรงพล อ่อนแฉวียง

่

๒๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหัวสะพาน หัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๗๒

เด็กชายสิรภพ แสงจันทร์
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวสะพาน หัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๗๓

เด็กชายพัชรพล บัวนาค

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสะพาน หัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๗๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญปก
๑๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวสะพาน หัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๗๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ กลีบไธสง
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวสะพาน หัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๗๖

เด็กชายทรนง ทนนุบล ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวสะพาน หัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๗๗

เด็กชายกิตตินันท์ มูลสิงห์
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสะพาน หัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๗๘

เด็กหญิงสิริดา วิเศษดี ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวสะพาน หัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๗๙

เด็กชายเจตนิพัทธิ

์

อ่อนสี
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสะพาน หัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๘๐

เด็กชายติณณภพ แทนคำ ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวสะพาน หัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๘๑

เด็กหญิงกันทิดา เขียววิลัย
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสะพาน หัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๘๒

เด็กหญิงวิมลสิริ แซ่อุ้น
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสะพาน หัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสะพาน หัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๘๔

เด็กชายปฐมพร กะบัดทอง
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสะพาน หัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๘๕

เด็กชายชาญชัย เสกรัมย์
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๘๖

เด็กชายธนภูมิ เฉือยไธสง

่

๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๘๗

เด็กชายสกุลชัย โอทอง ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๘๘

เด็กหญิงปาริฉัตร เซียะรัมย์

๊

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๘๙
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

หาดทะเล
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๙๐

เด็กชายอัษฎายุทร ลำพันธุ์
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๙๑

เด็กชายพีรภัทร หมืนดอน

่

๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๙๒

เด็กชายภูริพัฒน์ ให้คำ
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๙๓

เด็กชายธันวา ดีวันวงค์
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๙๔

เด็กชายธนกฤต จะรองรัมย์
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๙๕

เด็กชายภูมินทร์ ผิวอินทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๙๖

เด็กชายเกรียงไกร พิกุลหอม
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงนวพร ชะมารัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงอัญชลีพร จรจอม
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๔๙๙

เด็กหญิงศิริพร นาหนองบัว
๑๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๐๐
เด็กหญิงประไพพรรณ

แก้วอาษา ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงนงนุช กุนะ ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๐๒

เด็กชายปยะพงษ์ ไชยตา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๐๓

เด็กชายภูธเนตร เนานาน
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๐๔

เด็กหญิงอณุษา คันกลาง
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๐๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ งามเชย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๐๖

เด็กชายวันชนะ เอียมจุฬา

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๐๗

เด็กหญิงชลธิดา ณ พล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๐๘

เด็กชายวงศธร วังสระ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๐๙

เด็กชายมฆวัน แข็งกล้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๑๐

เด็กชายจิรวัฒน์ จรลี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๑๑

เด็กชายธัชพล อะปะหัง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๑๒

เด็กชายอลงกรณ์ ธรรมิภักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๑๓

เด็กหญิงวาสนา สีสวย
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงอนัญญา แสงรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงนลินทิพย์ พันธ์ไผ่
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๑๖

เด็กหญิงมาริษา บูรณะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ผกา บุญเศษ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๑๘

เด็กหญิงภัคจิรา แสนวิชา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๑๙

เด็กชายศุภวิชญ์ โพธิภักดี

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๒๐

เด็กหญิงบุษกร สัญเจริญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๒๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ โยแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงอังกอร์ สิงห์แก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงมุฑิตา ธรรมิภักดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๒๔

เด็กหญิงรุ่งเรือง สิทธิจันทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงสิริวิภาพร สืบดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๒๖

เด็กชายณัฐภัทร ศรีสะเทือน
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๒๗

เด็กหญิงสุพิชชา ผิวขาว

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๒๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ สีสวย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๒๙

เด็กหญิงสุจิตรา ล้อดงบัง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๓๐

เด็กชายรัชชานนท์ บุญเลิศ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๓๑

เด็กชายอนุสรณ์ พวัชทะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๓๒

เด็กชายสันติชัย พิกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๓๓

เด็กชายธนภัทร ทองแปน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๓๔

เด็กหญิงกานต์พิชชา โยแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๓๕

เด็กหญิงสุพรรษา ตรีสุโท
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๓๖

เด็กหญิงอังคณา นาคาธร
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๓๗

เด็กหญิงปยฉัตร ตะเกิงผล

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๓๘

เด็กหญิงภานุชนาถ มะลิซ้อน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๓๙

เด็กชายเกียรติภูมิ ผลบุญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๐ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๔๐

เด็กหญิงปณาลี ไชยสุวรรณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๔๑

เด็กชายสิงหาคม พลสิม
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๔๒

เด็กชายอรรถพร บรรเทิงใจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๔๓

เด็กชายภูริพัฒน์ โสพิน
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธิเสน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๔๕

เด็กหญิงวรรณภา แก้วศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๔๖

เด็กหญิงศศิธร โตพังเทียม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๔๗

เด็กชายศุทธิพัฒน์ สาขะจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๔๘

เด็กชายนิภัทร์ มูระคา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๔๙

เด็กชายเทวัญ วันนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๕๐

เด็กชายวัชราภรณ์ กุตโน
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๕๑

เด็กหญิงวาสนา จันสาคู

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงละอองดาว มณีศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๕๓

เด็กหญิงเทพจุฬา ใจกล้า
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๕๔

เด็กหญิงวนิดา คงเพิม

่

๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๕๕

เด็กหญิงศิรินภา แก้วศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๕๖

เด็กหญิงอำไพพร ช่วยรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงสิริกานต์ หุ่นแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๕๘

เด็กหญิงพิรญา ศรีสรรงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ธรรมโกศล
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๖๐

เด็กชายณพงศ์ เสาศิริ ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๖๑

เด็กหญิงภัทรธิดา คำยางฉ้อง
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๖๒

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

กาลกระสังข์ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๖๓

เด็กชายขวัญชัย นุปทุม ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๖๔

เด็กชายศุภกร ติมานพ
๓๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๖๕

เด็กหญิงอัสมา เจร้ญรีมย์
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๖๖

เด็กหญิงทิพวรรณ ทองวัน ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๖๗

เด็กหญิงกันต์ดนิษฐา โพธิงาม

์

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๖๘

เด็กหญิงจันทรัศม์ พงษ์ชะอุ่มดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๖๙

เด็กชายคณิศร สุทธิปริยากร
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงพริตา ทิศกระโทก
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงสุธาวัลย์ นุกาดรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๗๒

เด็กหญิงวรัญญา ดิบประโคน
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๗๓

เด็กหญิงสุจิตรา ชวมรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๗๔

เด็กชายกิตติพร สดทรงศิลป
๑๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๗๕

เด็กชายจิรโชติ เบาะทอง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงศิริชล ยอดมีศรี
๒๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๗๗

เด็กหญิงปาริชาต แก้วสุพรรณ์ ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๗๘

เด็กชายชนาธิป มุ่งหมาย
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๗๙

เด็กชายวุฒิชัย ขุมทอง
๑๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๘๐

เด็กชายพรเฉลิม ภู่ถนนนอก
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๘๑

เด็กชายการันต์ ปองสี ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เข็งนอก
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงพรทิตา ว่องไวย์
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๘๔

เด็กชายวันชัย กวยทอง
๒๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๘๕

เด็กชายโยธิน หอมขจร
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๘๖

เด็กชายอำนาจ ภู่ถนนนอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๘๗

เด็กชายอนุชา ทำอาษา ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๘๘

เด็กชายวิทยาพร ชูปตาทะสัข์
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๘๙

เด็กชายกันตกวี ธรรมเกต
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๙๐

เด็กชายวรวุฒิ โพธินวลศรี

์

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงกานติธิดา ทรัพย์สาร
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๙๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พะวัตทะ
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๙๓

เด็กชายชาคร หารเชียว

่

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๙๔

เด็กชายราเชนทร์ เติมประโคน
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๙๕

เด็กชายวุฒินันท์ บุญครอง
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงวรรณนิดา เชิดสกุล
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๙๗

เด็กชายบุญส่ง ประชุมพิมาย
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๙๘

เด็กหญิงกัณฐิกา เพชรประโคน
๒๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๕๙๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลศิริ
๑๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๐๐

เด็กชายเบญจพล ยุดรัมย์ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๐๑

เด็กชายอนุชิต มณีวงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๐๒

เด็กชายวิรชัช สาแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๐๓

เด็กชายศุภกร โนนน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๐๔

เด็กหญิงกรรณิกา โนนน้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๐๕

เด็กหญิงนุจรี หนูประโคน
๑๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๐๖

เด็กหญิงวลัยพรรณ นากลาง
๓๐/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๐๗

เด็กหญิงดวงใจ พยักษา
๓๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๐๘

เด็กชายมหาสมุทร ยุดรัมย์
๒๐/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๐๙

เด็กชายรัฐภูมิ โพธิศรี

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๑๐

เด็กชายแสนภูมิ พิมพ์ผา ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๑๑

เด็กหญิงนิสาชล ดาวัลย์ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๑๒

เด็กหญิงอมรลดา ยอดปราสาท

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๑๓

เด็กหญิงศรัญญา ลานประโคน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงวันวิสา สาคร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๑๕

เด็กชายณัฐการนต์ ลีประโคน
๑๖/๙/๒๕๔๙

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๑๖

เด็กชายสมชาย แยงรัมย์ ๘/๒/๒๕๕๐ วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๑๗

เด็กชายอาณัติ โสภา ๕/๘/๒๕๔๙ วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขันทอง
๒/๑๒/๒๕๔๙

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๑๙

เด็กหญิงบุษรา ดาศรี
๑๑/๕/๒๕๕๐

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงสายฝน โปยทอง
๑๘/๕/๒๕๔๙

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๒๑

เด็กชายถิรพุทธิ

์

จันทร์สวย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๒๒

เด็กชายพีรวัฒน์ ลับพะใส ๔/๙/๒๕๔๘ วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๒๓

เด็กชายวุฒิชัย วงษาเทียม
๑๐/๓/๒๕๔๙

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๒๔

เด็กชายภาวิณี พ่อสียา
๓๐/๔/๒๕๔๘

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๒๕

เด็กหญิงกิตติพันธ์ อินสำราญ ๖/๙/๒๕๔๗ วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๒๖

เด็กชายระพีพัฒน์ มาลา
๑๖/๒/๒๕๔๘

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๒๗

เด็กชายธีราภรณ์ แยงรัมย์
๑๐/๗/๒๕๔๗

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงอรจิรา ปานะตา ๓/๔/๒๕๔๘ วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงณัฐพงษ์ เทศไธสง
๑๘/๓/๒๕๔๘

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๓๐

เด็กชายประเสริฐพล สดชืน

่

๒๒/๓/๒๕๔๗
วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๓๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ โคตรประโคน
๓๐/๔/๒๕๔๕

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๓๒

เด็กชายอาทิตย ทองจันทร์
๑๖/๘/๒๕๔๕

วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงษรัณย์พร ขันนางรัมย์ ๔/๔/๒๕๔๘ วัดใหม่สายตะกู ใหม่สายตะกู  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๓๔

เด็กชายธันวา มุงคูณ
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๓๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ขำรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๓๖

เด็กชายธีรเมธ ผะกาทอง
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๓๗

เด็กชายบุญญวัฒน์ บัวใหญ่รักษา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๓๘

เด็กชายปณณวัฒน์ หล่อทรัพย์
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๓๙

เด็กชายศุภณัฐ โสประโคน
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๔๐

เด็กชายอดิสรณ์ แนบสันเทียะ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๔๑

เด็กหญิงกุลกัลยา เยียวรัมย์
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงเนียนวรรณ หกประโคน
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงทาภัสสร เย็นยิง

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๔๔

เด็กหญิงมนรดา เนืองแสง

่

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงมุธิตา ศรีชมภู
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๔๖

เด็กหญิงสุจิตตรา ทองนำ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๔๗

เด็กหญิงสุธิชา แฮะประโคน

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๔๘

เด็กหญิงอมินตรา เข็มประโคน
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงกัญญาภัค เฌอรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๕๐

เด็กชายธีรภัทร กำประโคน
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๕๑

เด็กชายพีระพล มะลิซ้อน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๕๒

เด็กชายวราวุฒิ มุงคูณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๕๓

เด็กชายวิทยา จำปประโคน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๕๔

เด็กชายศุกลวัฒน์ เลาประโคน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๕๕

เด็กชายอธิป ชะลางรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๕๖

เด็กชายอภิวัฒน์ บุญทัน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๕๗

เด็กชายอภิวัฒน์ แอมรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๕๘

เด็กหญิงเก็จแก้ว ดุนทะยม
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๕๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กิงเกตุ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๖๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ บางประโคน
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๖๑

เด็กหญิงปริยาภัทร โกมุทธพงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๖๒

เด็กหญิงสุภาวิดา คำลอ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๖๓

เด็กชายคมกฤษติ เข็มประโคน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๖๔

เด็กชายจีรพงษ์ ครองชืน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๖๕

เด็กชายชยุตม์ ศิริเอียมตระกูล

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๖๖

เด็กชายทินกร ชะโปรัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๖๗

เด็กชายธนภัทร หกประโคน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๖๘

เด็กชายเขม จุดโต
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๖๙

เด็กชายภาธร พุททัยสงค์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๗๐

เด็กชายเวทิศ เสม็ดดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๗๑

เด็กชายสุทธิชาติ แก้วไพฑูรย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๗๒

เด็กหญิงวันนิสา พฤกษาชาติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๗๓

เด็กหญิงธนวรรณ หกประโคน
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๗๔

เด็กหญิงจันทกานต์ พลเทพ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงจิตปรียา แสงรงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๗๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ โรจน์ประโคน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๗๗

เด็กหญิงนุชนาฎ ชมตำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๗๘

เด็กหญิงวิมลณัฐ แสงขุรัง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๗๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ดวงศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๔ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๘๐

เด็กชายธีระวัฒน์ แข็งกล้า
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๘๑

เด็กชายยศกร สงคราม
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๘๒

เด็กชายจิรวัตร เขียดคง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๘๓

เด็กชายยุทธนา หล่าธรรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๘๔

เด็กชายวรเมธ วิสาสะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๘๕

เด็กชายศุภสัณฐ์ กาดนอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๘๖

เด็กชายสงกรานต์ นวลศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๘๗

เด็กหญิงกันติศา พิลาวุธ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๘๘

เด็กหญิงกัลยากร ทันไธสง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๘๙
เด็กหญิงจริญญาภรณ์

ปกกาโต
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๙๐

เด็กหญิงชนากานต์ นาสมพงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๙๑

เด็กหญิงณัฏฌา สุขจิตร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงณัฐมน แก้วสีดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงนันธิกานต์ สุนิกุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๙๔

เด็กหญิงปริยฉัตร จงพินิจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงพลอยไพลิน ศรีมังกร
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงพิมลรัตน์ บุญคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๙๗

เด็กหญิงวรรณภา สมรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริสุนทร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๖๙๙

เด็กหญิงสุธาวัลย์ พรมทา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๐๐

เด็กหญิงอภัสสร ลอดสุโข
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงอรพรรณ จันเพชร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงอัญญาดา แหวนเพชร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงอัมไพวรรณ หาโล๊ะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๐๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ ขันติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๐๕

เด็กชายปรัชญา คำประเสริฐ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๐๖

เด็กหญิงพิชชญาภา นาน้อย
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๐๗

เด็กหญิงอรัญญา มาประโคน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงอลิษา เสนาประโคน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๐๙

เด็กชายจิรพนธ์ ทองดล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๑๐

เด็กชายจารุพัฒน์ ธรรมนาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๑๑

เด็กชายพลาธิป ชมตะคุ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๑๒

นางกัณทิมา จันทร์โสภา
๕/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๑๓

นางขวัญชนก คลังทอง ๒๐/๔/๒๕๓๐ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๑๔

นางชลดา เกาะสูงเนิน ๔/๒/๒๕๒๘ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๕ / ๕๐๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๑๕

นางพิมพ์กมน สุขไชยอนันท์
๑๘/๘/๒๕๒๒

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๑๖

นางสาววนัสนันท์ สอนนึก
๓/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๑๗

นางสาววรัญญา ปุราสะกัง
๑๐/๘/๒๕๓๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๑๘

นายสมพงษ์ แสงนวน
๑๗/๙/๒๕๐๒

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๑๙

เด็กหญิงสุวิมล วงค์ณรงค์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๒๐

เด็กหญิงอวิกา ปะสุข
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๒๑

เด็กหญิงพนิดา ยืนยาว
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ รุ่งเรือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๒๓

เด็กหญิงภัทรธิดา เชยประโคน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๒๔

เด็กหญิงชลษา ช้างเงิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๒๕

เด็กหญิงธนสุกรานต์ โนนมนตรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๒๖

เด็กหญิงลลิลทิพย์ แสงงาม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๒๗

เด็กหญิงศศิธร สีประโคน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๒๘

เด็กหญิงจินดามณี สีประโคน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๒๙

เด็กหญิงอภิชญา ทองคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงสุชาวดี ทวีฉลาด
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๓๑

เด็กชายดนัย สีประโคน
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๓๒

เด็กหญิงบุณยาพร วงค์ณรงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๓๓

นายธิติ ฆารประเดิม
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๓๔

เด็กชายอดิศร หงวนประโคน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๓๕

นายนวศาสตร์ เพชรโรจน์
๑๐/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๓๖

นางสาวนันท์รดี ปะกังพลัง
๓/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๓๗

นางสาวสุดาทิพย์ เจริญรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๓๘

นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสมาน
๒๖/๙/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๓๙

เด็กชายธีรพงษ์ พิมพ์จันทร์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๔๐

เด็กหญิงเปรมณิกา ศิริม่วง
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๔๑

เด็กหญิงอริสา คำสุวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๔๒

เด็กชายนำโชค น้อยคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๔๓

เด็กหญิงอุษา รู้บุญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๔๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา ทายประโคน
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๔๕

เด็กชายรชตะ ทองแสง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงนำทิพย์ สังเวียนดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๔๗

เด็กหญิงปณิศรา ภูมิสูง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงปาริชาติ คงเจริญ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๔๙

เด็กหญิงศิริชล เอ็มประโคน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๖ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๐๔๗๕๐

เด็กชายณัฐภัทร เกิดนวนรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๕๑

เด็กชายภัทรนันท์ ไยยอง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๕๒

เด็กหญิงดวงลัดดา ศรีจุดานุ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๕๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ปอประโคน
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๕๔

เด็กหญิงณิพาพร สังสอน

่

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๕๕

เด็กหญิงนภัสนันท์ จำประโคน
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๕๖

เด็กหญิงกชกร วรสาร
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๕๗

เด็กหญิงกานต์สิริ ได้พร้อม
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๕๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เศษสุวรรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๕๙

เด็กหญิงไอสิกา ชฎาทอง
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๖๐

เด็กชายพีระพล มีภักดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๖๑

เด็กชายจิณณพัต โพธิกฏ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๖๒

เด็กชายณวัฒน์ เนาวบุตร
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๖๓

เด็กชายต้นตระการ แก้วประโคน
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๖๔

เด็กชายณรงค์ชัย สุขจิต
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงชลธิชา สระแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงอภัชชา โสภา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๖๗

เด็กหญิงแพรพร ภูสดแสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๖๘

เด็กหญิงอริสา สุขจิต
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๖๙

เด็กหญิงนันทพร กลุ่มยา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๗๐

เด็กหญิงเรืองรอง ไพริง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๗๑
เด็กหญิงประกายดาว ปลอมรัมย์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๗๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สิริสุข
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๗๓

เด็กหญิงรัตนาพร ศรีเหมือน
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๗๔

เด็กหญิงอุมาพร ชาวดอน
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๗๕

เด็กชายธนายุต นาจำปา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๗๖

เด็กชายกิตติพงษ์ โกยชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้า วัดสระแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๗๗

เด็กหญิงสุธิดา บวชขุนทด
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๗๘

เด็กหญิงสุภาวิตา นามไพร
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๗๙

เด็กหญิงรินรดา พรมทัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๘๐

เด็กชายองอาจ สีหานาม
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๘๑

เด็กชายวงศกร คำเลิศ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเหมือน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๘๓

เด็กหญิงอภิสรา เกตุวงศ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ สร้อยจิต
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๗ / ๕๐๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๘๕

เด็กชายกรชัย ชัยราช
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๘๖

เด็กชายธนพล สุขจิต
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๘๗

เด็กชายเทพกานต์ เหล่าวานิช
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๘๘

เด็กชายรัตนากร ทองขาว
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๘๙

เด็กชายชานนท์ พาชืนใจ

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๙๐

เด็กชายธรรมสรณ์ ชูจิตย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๙๑

เด็กหญิงปฐมพร ชูจิตย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๙๒

เด็กชายภูผา สมพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๙๓

เด็กหญิงบงกช เงางาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๙๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พาชืนใจ

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๙๕

เด็กชายวัชระ บุญคำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๙๖

เด็กหญิงกรวรรณ ทองงาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๙๗

เด็กหญิงพิยดา ดวงมาลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงอ่อน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๗๙๙

เด็กชายกิตติภูมิ บุญใส

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๐๐

เด็กชายเขมราฐ ยงแสง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๐๑

เด็กหญิงรมย์ธีรา สิมาจารย์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๐๒

เด็กชายชัยวัฒน์ วรท้าว
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๐๓

เด็กหญิงสรัญญา รักตลาด
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๐๔

เด็กชายภานุวัฒน์ เนือไม้หอม

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๐๕

เด็กชายชาคริต แสนอภัย
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๐๖

เด็กชายจักริน นันทจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๐๗

เด็กหญิงชนิดาพร สียางนอก
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงณัชชา ธรรมนาม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๐๙

เด็กชายโชคลภณ มนัสมโนธรรม
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๑๐

เด็กชายอธิชาติ บัวทอง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๑๑

เด็กหญิงสุวัจนีย์ ทองสอาด
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปดตาฝาย
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงวิมลศิริ บุญเต็ม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๑๔

เด็กชายเมทิน กิจประกอบ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๑๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ หมวดเชียงคะ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๑๖

เด็กชายธนากร พานตะศรี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงศิรภัสสร พลศิริ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๑๘

เด็กหญิงไรวินท์ ธนยศเมธิน
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงนันทกานต์ เศษสุวรรณ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๘ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงบุษกร จันทร์ลิม

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๒๑

เด็กชายนภดล ก้อนจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๒๒

เด็กชายราเชนทร์ สุขสม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงชฎาธาร ศรีสุราษฎร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๒๔

เด็กชายตุลาการ พงผือฮี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ บรรดาศักดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๒๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ ชาติมนตรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๒๗

เด็กชายศุภชาติ ดวงมาลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๒๘

เด็กชายเหนือฟา จำปาเหล็ก

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๒๙

เด็กหญิงฐิติพร ขวัญหมาก
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๓๐

เด็กหญิงวรรณพร แก้วหาวงศ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๓๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

พลูโต
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงพิรัญญา ยิงกล้า

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๓๓

เด็กชายนฤดม แสนรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๓๔

เด็กชายเอกอัมรินทร์ นันอุมาลี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงศรีสุดา สุขจิต
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๓๖

เด็กหญิงชนิดา สีพะรัง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๓๗

เด็กหญิงธนพร บุริพัฒน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงอนัญญา โสระเนตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๓๙

เด็กชายธนพล วงราช
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๔๐

เด็กหญิงณัชชา วงษ์อามาตย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๔๑

เด็กหญิงร่มเกศ จันทร์แก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงจิรภัทร สุธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๔๓
เด็กหญิงมนทิราวรรณ

วงษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๔๔

เด็กชายสิทธิชัย สมนำคำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ว่องไว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงกนกพร แทนมณี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๔๗

เด็กหญิงวราวัลย์ ขันทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๔๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คดชัง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๔๙

เด็กชายกวินทา พันพานิชย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๕๐

เด็กหญิงรัตนากร แก้วสีดา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๕๑

เด็กชายภควัฒน์ สุวรรณคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๕๒

เด็กชายสิทธา สุดบางกา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๕๓
เด็กหญิงทิพย์จันทรา เกษกุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๕๔

เด็กชายพัชรพล โคสิทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓๙ / ๕๐๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๕๕

เด็กหญิงบุษรินทร์ สินธุวงศ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๕๖

เด็กหญิงณภัทร ทวีชาติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๕๗

เด็กชายเจษฎากรณ์ ปกกาโต
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ วัดสุภัทบูรพาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๕๘

เด็กหญิงชลนิชา ละครพล
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๕๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ พรหมมี
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๖๐

เด็กหญิงอินทิรา เตียบประโคน
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๖๑

เด็กชายชวัลกร มีประโคน
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๖๒

เด็กหญิงรัชนี ยันประโคน
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๖๓

เด็กชายจักรภัทร แฮะประโคน
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๖๔
เด็กหญิงณัฏฐธิดาทิพย์

ทิพประไพ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๖๕

เด็กหญิงณีน่า แฮะประโคน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๖๖

เด็กชายธนวินท์ ยันประโคน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ เพ็ชรประโคน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงฐิติกา วระชินา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงศิริญา จงรวมกลาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๗๐

เด็กชายเดชชฎา ยันประโคน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๗๑

เด็กชายธนพัฒน์ อิทร์ชำนาญ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๗๒

เด็กชายณัฐพงศ์ สมศรี
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๗๓

เด็กชายธีรภัทร์ คำยาง
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๗๔

เด็กชายวรรณลักษ์ สิงห์โต
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๗๕

เด็กชายเจษฎา มาทะวงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๗๖

เด็กชายสุศักดา งามสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงนันทวัน กุลธานี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๗๘

เด็กหญิงพรศิรินทร์ บุญอุ้ม
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงอทิตย์ตญา มิศิริ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร มิศิริ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงวรรณวิภา สมปอง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๘๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ ใจเรา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๘๓

เด็กชายเจษฏา สายวงศ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๘๔

เด็กชายบุญรัตน์ สมศรี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๘๕

เด็กชายนิธิชัย อินธิแสง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๘๖

เด็กชายพิสิฐ ปาสีวงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๘๗

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ศักดิศรีกรม

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๘๘

เด็กชายศุภกฤต ซุยรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๘๙

เด็กชายหลักเขตฐ์ ทิพย์สีหา
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงอารยา ประเรียน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กัลยารัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๙๒

เด็กชายปยุต อินทพัฒน์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๙๓

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ชูแสง
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๙๔

เด็กชายพิพัฒน์ ประภาวิชา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงแพรวา อันทรินทร์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๙๖

เด็กชายศรัญ ปุดประโคน
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๙๗

เด็กชายสหรัฐ ยิงรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๙๘

เด็กชายพีรณัฐ ปุยะติ
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๘๙๙

เด็กชายวงศกร กิงจันทร์

่

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๐๐

เด็กชายนฤพล การรัมย์
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๐๑

เด็กชายพุทธวัตร เรืองสุวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๐๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เชิญรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๐๓

เด็กชายอนิรุทธิ

์

สงวนแบบ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๐๔

เด็กชายกฤตพจน์ เงางาม
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๐๕

เด็กชายพงษ์นรินทร์ สงครินทร์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ อินทรินทร์
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงปลายฟา ยงค์ทวี
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงกัลยา สุขประโคน
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงพรผกา พูลสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ สว่างแจ้ง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงรวิชา บอกประโคน
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๑๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา สีสมพงษ์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงภัสสร วิลัยศักดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๑๔

เด็กชายอรรถพร ศรีตัมภวา
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๑๕

เด็กหญิงทิพรัตน์ รุณสอาด
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๑๖

เด็กชายศิริพล ด้วงศิริ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๑๗

เด็กหญิงหยาดฝน การรัมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๑๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปะวันนา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๑๙

เด็กชายศราวุฒิ หาสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๒๐

เด็กชายกิตติชัย ชายประโคน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๒๑

เด็กชายศราวุธ เสาเปรีย
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๒๒

เด็กชายภูมิ จันทร์พุธ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๒๓

เด็กชายณัฐพงศ์ บัวพันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๒๔

เด็กชายสิทธิชัย ทองสด
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๑ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๒๕

เด็กชายพงศกร พริงเพราะ

้

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๒๖

เด็กชายอัฐฐาพร สงครินทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๒๗

เด็กชายจักรดุลย์ พิรุณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๒๘

เด็กชายวายุภัส เขียวโน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๒๙

เด็กชายภาคภูมิ กิรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๓๐

เด็กหญิงสุภัทรดา การรัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๓๑

เด็กหญิงสิริวรรณ จินดาศรี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๓๒

เด็กหญิงสุพัตรา ยงค์ทวี
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงจรินญา แสนกล้า
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๓๔

เด็กหญิงเจนจิรา มณีศรี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๓๕

เด็กหญิงพรนภา มณีน้อย
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๓๖

เด็กหญิงกรรณิกา เกืองวง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๓๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ พรมโคตร
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๓๘

เด็กหญิงนิตยา แก้วพรหม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงเบญศิริ สุทธิสมบัติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๔๐

เด็กหญิงปวีณา ตรวจมรรคา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๔๑

เด็กชายกิตติวัฒน์ เงินประโคน
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงศิวิมล ปลงใจ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๔๓

เด็กชายปฏิภาณ บุญราศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๔๔

เด็กชายธนา สายกระสุน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๔๕

เด็กชายสหรัฐ พรมมงคล
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๔๖

เด็กหญิงกุลภรณ์ ขิงประโคน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงอรณิชา ตรวจมรรคา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๔๘

เด็กชายเสกสรร ยามดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๔๙

เด็กชายนำเพชร มะณี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๕๐

เด็กชายบัฒฑิต พรมโคตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตัวอย่าง วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๕๑

เด็กชายวัชรากร ดาประโคน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงศุจินันท์ ยอดเยียมแกร

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๕๓

เด็กชายธ ราเทพ เจริญลาภ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๕๔

เด็กชายณัฐพล กองรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๕๕

เด็กชายธิติชัย สายศร
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๕๖

เด็กชายธีรภัทร สาระสิงห์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๕๗

เด็กชายสายฟา น่าชม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๕๘

เด็กหญิงทิพวรรณ เชียงทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๕๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ หมือนจูม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๖๐

เด็กหญิงภิรมณ์ ศรีบัว
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงสุจิตรา สวายผล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงสุธาศินี ต่อซอน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๖๓

เด็กชายพระกาฬ วงศ์งาน
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๖๔

เด็กชายอิทธิพล โยมญาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๖๕

เด็กชายภัชรพงษ์ วังคีรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๖๖

เด็กชายนพรัตน์ ชมภู
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๖๗

เด็กชายจิรวัฒน์ นิมประโคน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๖๘

เด็กชายปฎิภาณ เปกรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๖๙

เด็กชายปรมี สาเสนา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๗๐

เด็กหญิงกัลยา สระประโคน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงชญาดา ทารักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงพิมพิกา จันทร์สิงห์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๗๓

เด็กหญิงสุจิตรา มานวม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๗๔

เด็กหญิงสุนิสา แพงวิเศษ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงอริศา แสงงาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงปริมฤทัย

่

อำประเสริฐ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๗๗

เด็กชายอิรวัฒน์ เห็นสม
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๗๘

เด็กชายจิตติพัฒน์ จาดสมบูรณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ โพสาราช
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๘๐

เด็กชายปรมินทร์ มินสะคู
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๘๑

เด็กหญิงพิมพ์พิชา สาวิมาตย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๘๒

เด็กหญิงเขมจิรา งามสง่า
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ ชะนอมรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๘๔
เด็กหญิงรัตนากิงหยก

่

เพ็งพล
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงวรัญญา รัตนพลแสน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงสุจิตรา เพชรประโคน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๘๗

เด็กชายชัยวุธ แก้วโพธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๘๘

เด็กชายณัฐนันท์ เบ๊ญมาศ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงจิรัชญา เนียมตะคู
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๙๐

เด็กหญิงณิชกานต์ บุญต่อ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงนัทชา เทียงพาที

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงพิชญาภา สมบูรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๙๓

เด็กหญิงวรดา เริมปลูก

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๙๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ปดไชยา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๓ / ๕๐๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๙๕

เด็กหญิงธมนวรรณ ศีรหาวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๙๖

เด็กชายภูริณัฐ มีแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๙๗

เด็กชายพัชรพล พงษ์สนิท
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๙๘

เด็กหญิงมินทร์ฑิรา โตพิทักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๔๙๙๙

เด็กชายกรวิชญ์ มะชิโกวา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๐๐

เด็กชายนลธวัตร มะลิจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงสุภรดา ประสิทธิตะวา

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงณกัญญา วันละภา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๐๓

เด็กหญิงปญจรี ไชยศรีรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงอรอุมา ภูมิภักษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๐๕

เด็กหญิงอภิสรา ภูมิภักษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๐๖

เด็กชายสหรัฐ สุพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๐๗

เด็กชายอภิวัฒน์ คงงาม
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๐๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ เทนสุนา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๐๙

เด็กหญิงนรรัตน์ ดาประโคน
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๑๐

เด็กชายเดวิทย์ แสงเพชร
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงอรอนงค์ นาคประโคน
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง โคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๑๒

เด็กชายฐีรักษ์ จำประโคน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง โคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงอรฤทัย แสนฉลาด ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกยาง โคกยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๑๔

นายกฤษฎา จิตรแสวง
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๑๕

นายกิตติพงษ์ ดอนพลทา
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๑๖

นายเกียรติภูมิ ศิลมัทถ
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๑๗

นายชาญณรงค์ แสนดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๑๘

นายแบรนดัน

้

ว็อกเกอร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๑๙

นายวทัญู ไพนอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๒๐

นางสาวกฤษณา เสียงประโคน
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๒๑

นางสาวจิราภรณ์ ตุ๋ยเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๒๒

นางสาวจีรนันท์ ถินคำบง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๒๓

นางสาวชญานิศ เขียวอุตสา
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๒๔

นางสาวชลธิชา ณ พล
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๒๕

นางสาวดวงกมล นนทะวงษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๒๖

นางสาวนฤมล ผลคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๒๗

นางสาวณฐฌา อินทร์บัว
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๒๘

นางสาวพรชิตา คลังประโคน
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๒๙

นางสาวพิยดา ยอดพวง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๓๐

นางสาวศิริยากร เฉียบแหลม
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๓๑

นางสาวสุภาสินี ทอนโพธิแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๓๒

นายวรพงษ์ จัตุกูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๓๓

นางสาวเนตรนภา เซกระโทก
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๓๔

นางสาวปนัดดา บอกประโคน
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๓๕

นางสาวสุนิษา พาระแพน
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๓๖

นางสาวอรพิน คำยางฉ้อง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๓๗

นายชัยวัฒน์ เหิมหัก
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๓๘

นายรัฐเขต มะโรงมืด
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๓๙

นายสรายุทธ มากพูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๔๐

นายสุรศักดิ

์

ศักดา
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๔๑

นางสาวธนัชพร ภาคตอน
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๔๒

นางสาวธัญภรณ์ ศรีเพ็ชร
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๔๓

นางสาวนภาพร แก่ค้างพลู
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๔๔

นางสาวนริศรา รักษาสระน้อย
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๔๕

นางสาวนุชนารถ ศรีมะณีรัตน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๔๖

นางสาวพวงทรัพย์ แสงประโคน
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๔๗

นางสาวพุธธิตา เชิญรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๔๘

นางสาวเมธินี เลือยคลัง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๔๙

นางสาวศิราณี เจริญไข
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๕๐

นางสาวศิริวิมล ดิบประโคน
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๕๑

นายบัญชา มูลตรีปฐม
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๕๒

นางสาวชุติมณฑน์ แก้วทุ่ง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๕๓

นางสาวมัฌชิมา พลอาษา
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๕๔

นางสาวสุนันท์ ธิจันทร์ดา
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๕๕

นางสาวอมลมณี ภูผาเดียว
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๕๖

นายจิรภาส น่าชม
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๕๗

นายทัตพงศ์ ยันตบุตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๕๘

นายพิพัฒน์ สุดสัมฤทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๕๙

นายภูชิชย์ ปุริโส
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๖๐

นางสาวจอมขวัญ เตยพิมาย
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๖๑

นางสาวเจนจิรา อินทร์แก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๖๒

นางสาวชญานิศ ฉวีรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๖๓

นายพิฆเนศ จีนประโคน
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๖๔

นางสาวพรนภา หนูประโคน
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๖๕

นางสาวรัตนาภรณ์ มะลิมุทวี
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๖๖

นางสาววิลาวัลย์ พุ่มบัว

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๖๗

นายวริทธิธร

์

ดีสร้อย
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๖๘

นางสาววริษา บุญหลัง
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๖๙

นางสาวนันท์นภัส กงค์ประโคน
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๗๐

นายชาญวิทย์ จันทร์สุม
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๗๑

นายธนภัทร สงเคราะห์พักดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๗๒

นายธีรภัทร ศรีรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๗๓

นายภาณุพงศ์ ดิบประโคน
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๗๔

นายวรินทร หนูประโคน
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๗๕

นายอัครชัย แสนกล้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๗๖

นางสาวเจริญขวัญ สุขสิทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๗๗

นางสาวฐิตาภา สุนทรสิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๗๘

นางสาวพรนภา สงคราม
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๗๙

นางสาวเรณุกา สกุลเดียว
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๘๐

นางสาวสุวรรณี สายวัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๘๑

นางสาวอภิญญา ตองติดรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๘๒

นายปนเพชร เพ็ชรโยธา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๘๓

นางสาวจิรดา พิมพ์ผา
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๘๔

นายนาถวัฒน์ โรจน์ประโคน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๘๕

นายสหรัฐ สกลคฤหเดช
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๘๖

นางสาวกรรณิการ์ เสาเปรีย
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๘๗

นางสาวกัญญารัตน์ แก้วเกตุ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๘๘

นางสาวชุติพร แว่นประโคน
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๘๙

นางสาวรุ่งฟา ภูหัวไร่
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๙๐

นางสาวศิริลักษณ์ บอกประโคน
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๙๑

นางสาวอมรารัตน์ รักพร้า
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๙๒

นายนลธวัช ฮึมประโคน

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๙๓

นายวรวุฒิ ปะโปตินัง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๙๔

นางสาวบุษกร พินิจสรณ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๙๕

นางสาวสุปรีญา บุญประดิษฐ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๙๖

นายนิธิกร อินธิแสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๙๗

นายอัครยุทธ์ รุ่งประโคน
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๙๘

นางสาวบวรรัตน์ หนูประโคน
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๐๙๙

นายธนากรณ์ โยสะจันทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๐๐

นายปฏิพัทธ์ โมคกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๐๑

นางสาวณัฐธิกานต์ ยอดโยธี
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๐๒

นางสาวเสาวลักษณ์ สังวรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๐๓

นายดนุสรณ์ เพาะนิสสัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๐๔

นายภานิไคย บุญเลิศ
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๐๕

นายอนิรุตน์ อุดมพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๐๖

นางสาวเกศิณี จิตหาญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๐๗

นางสาวชลธิชา จูงาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๐๘

นางสาวณภากาญ แสงประโคน
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๐๙

นางสาวนิตยา พิมพ์จันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๑๐

นางสาวปจจาวีร์ โสชัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๑๑

นางสาวพันธ์นิษา เมรุต
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๑๒

นางสาววันนา ดิบประโคน
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๑๓

นางสาววิภาวรรณ ศรีรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๑๔

นางสาวศาวิตรี กันหาสูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๑๕

นางสาวสุภัสสร มียิง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๑๖

นางสาวสุภาพร เกณร์สาคู
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๑๗

นางสาวสุวรรณา ไวยาประโคน
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๑๘

นางสาวณิชา สุขสมนึก
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๑๙

นางสาวพันธกานต์ สิงห์เนตรนอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๒๐

นายศิริวัฒน์ พางาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๒๑

นางสาวกมลฉัตร บุญเส็ง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๒๒

นางสาวคัทรินทร์ เลิศสกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๒๓

นางสาวชนม์นิภา ชิดแป
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๒๔

นางสาวนิฐารัตน์ นาคประโคน
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๒๕

นางสาวศิริวรรณ มอญรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๒๖

นายนพกร ชุ่มเสนา
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๒๗

นายภานุวัฒน์ เสาเปรีย
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๒๘

นางสาวจันจิรา วงหาแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๒๙

นางสาวรุ่งอรุณ แฮะประโคน
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๓๐

นางสาววิมล แก้วอุด
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๓๑

เด็กชายสกุลพงษ์ สมานมิตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๓๒

นางสาวศิริรัตน์ หอมขจร
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๓๓

เด็กหญิงปริศนา ปกษาตัง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๓๔

นายเกียรติภูมิ ศักดิศรีกลม

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๗ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๓๕

นายตะวันฉาย ตู้พิมาย
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๓๖

นายธีรภัทร ษรสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๓๗

นายศุภกิจ เต่าแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๓๘

นางสาวชุติมา ชนะประโคน
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๓๙

นางสาวดรุณี เชียงรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๔๐

นางสาวทิวาทิพย์ บุญช่วย
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๔๑

นางสาวนฤนันท์ โฉมหน้า
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๔๒

นางสาวนุชศรา บูรณะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๔๓

นางสาวสุนิสา กำปนทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๔๔

นางสาวปริญา ปกษาตัง
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๔๕

นายบดินทร์ โสระวงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๔๖

นางสาวจุฑาทิพย์ ดาสีวังปา
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๔๗

นางสาวปาริชาต สันตินพพรจิตต์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๔๘

นางสาวดวงฤทัย อินทร์ประโคน
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๔๙

นางสาวมะลิวรรณ หนูประโคน
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๕๐
นางสาวสายธารทิพย์ ทองแม้น

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๕๑

นางสาวนภัสสร กาลนอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๕๒

นายอัครพล แก้วสังข์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๕๓

นางสาวจิตติมา อยู่ประโคน
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๕๔

นางสาวนฤมล กาลัยมะเณย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๕๕

นางสาวเปมิกา มงคุณมณี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๕๖

นางสาวศิริพร รุ่งประโคน
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๕๗

นางสาวศิริลักษณ์ คงประโคน
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๕๘

นางสาวสิรินดา ยาวศิริ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๕๙

นางสาวสุนิสา พาหา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๖๐

นางสาวอลิชา ชาววัง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๖๑

นางสาวอุบลรัตน์ สุขล้วน
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๖๒

นางสาวสุนิสา เศษประโคน
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๖๓

นายกนกวรรณ พรมสุรินทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๖๔

นางสาวอภิชญา ลีเคน
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๖๕

นายณรงค์ฤทธิ

์

นุกาดรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๖๖

นางสาวปทุมมา จีนประโคน
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๖๗

นายอนุชา ชัยรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๖๘

นายอิทธิพล สีเม้น
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปาบ้านกรวด  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงสุนิสา พวงจำป
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงกัลลยา ไตยะราช
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดโคกเบง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงกรรณิกา เตียบประโคน
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๗๒

เด็กชายธันวา ดีประโคน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง วัดปราสาททอง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๗๓

นายอัครชัย เจริญรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๗๔

เด็กชายอครินทร์ สีสัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๗๕

เด็กชายกนกพล เจริญรัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๗๖

เด็กชายสัณหณัฐ สุโขรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงณัฐิดา นุสิทธิรัมย์

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๗๘

เด็กชายเจษฎา อุตตรมะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๗๙

เด็กหญิงหยกพิภา เสียงวังเวง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ พอกพูน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๘๑

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ เกรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ คันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๘๒

เด็กชายธนรัตน์ แตงทอง
๑๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๘๓

เด็กชายธนกฤต จันทน์เทศ
๑๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๘๔

เด็กชายสุรเดช นิเรียงรัมย์ ๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๘๕

เด็กชายอนุวัฒน์ สุขเศก
๑๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๘๖

เด็กชายเอกราช จะชนรัมย์
๒๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๘๗

เด็กชายปยวัฒน์ อาษาเวนา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๘๘

เด็กชายครินธรณ์ ยิมเจริญ

้

๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๘๙

เด็กหญิงพรนภัส พรมพะเนา
๒๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๙๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชืนเฉลา

่

๑๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๙๑

เด็กชายหนึงตะวัน

่

ประการดี ๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๙๒

เด็กหญิงพัชรศรี กกรัมย์
๒๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยชุม ๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงสุจิรา ทิสารัมย์
๑๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เชิดสุข
๑๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๙๖

เด็กหญิงนนทินี นวลใส
๒๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงพิมพกา ยืนรัมย์ ๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงพรนภา สายบุตร
๑๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๑๙๙

เด็กชายจักรกฤษ กิรัมย์
๒๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๐๐

เด็กชายกษิดิศ สานโคกสูง
๒๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงสุลัดดา ประทุมวงศ์ ๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๐๒

เด็กหญิงศศิ เกิดสวัสดิ

์

๑๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงพรชิตา ปนหอม
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๐๔

เด็กหญิงณัชชา ศรีสละ
๒๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีแก้ว
๑๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

คุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๐๖

เด็กชายสรวิชญ์ ผิวทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๐๗

เด็กชายพนิตนันท์ สมานสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๐๘

เด็กชายบุรินทร์ ชินะปญชระพร
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงอรพิมล จะแรกรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๑๐

เด็กหญิงศุดานันท์ นิคงรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงสุธิดา ปลืมกมล

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๑๒

เด็กหญิงอัมรา กระแสอินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงพรรณเลยา อะช่วยรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ แจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๑๔

เด็กหญิงรินรต แสนศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๑๕

เด็กชายณัฐกุล ตรวจมรรคา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๑๖

เด็กชายฉัทวัฒน์ แกจะสน
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๑๗

เด็กหญิงสุชาดา อุ่นใจดี
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๑๘

เด็กหญิงสุทธิดา เสือพิมพา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงชลธิชา เกือกรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๒๐

เด็กชายธนพัฒน์ พลสวัสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงสุพรรษา แสงชมภู
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงนภัสสร อินคงงาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๒๓

เด็กชายรัชชานนท์ ดาทุมทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๒๔

เด็กชายเรืองศักดิ

์

รุ่งเรือง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๒๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองเชือ

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๒๖

เด็กหญิงสิริกัญญา มีทรัพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

วัดชุมพลมณีรัตน์ ชุมพลมณีรัตน์  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๒๗

เด็กชายพงษ์ศกร สุทธเขต
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๒๘

เด็กชายไชยวัฒน์ เจียวรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๒๙

เด็กชายสุวินัย เหลาศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๓๐

เด็กชายถิระวัสส์ อาจธะขันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๓๑

เด็กชายขวัญชัย ดวงจิตร์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๓๒

เด็กชายทวีเดช วาหะมงคล
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๓๓

เด็กหญิงญาณสิริ ดุจจานทัศน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๓๔

เด็กหญิงรัตนา ประวรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๓๕

เด็กชายพงษ์ดนัย แสนสวาสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว ดอนยาว  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สมัครสมาน
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง ท่าประชุมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงสุปราณี สุขเจริญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง ท่าประชุมวารี  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงบัณฑิตา โพชะคุ้ม
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอโณทัย ธรรมถาวร  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๓๙

เด็กหญิงกมลพร พุฒิจีบ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอโณทัย ธรรมถาวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๐ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๕๒๔๐

เด็กชายชิษณุชา ฉัตรทัน ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๔๑

เด็กชายศิรายุทธ ชัยสุวรรณ์
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๔๒

เด็กชายธนโชติ การกระสัง
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๔๓

เด็กชายพูนศักดิ

์

ประจันบาล
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๔๔

เด็กชายธีรชาติ ศรีเข่ง
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๔๕

เด็กชายรูนีบ์ ชัยสุวรรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงรัตติกร สุขประโคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงสตรีรัตน์ น้อยสำแดง
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงพกาวรรณ กมลรัมย์
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงศิริวรรณ ประจันบาล ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงญาราภรณ์ กางรัมย์ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงวริศรา สัตบุตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๕๒

เด็กชายพิพรรธ เก็บรัมย์
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๕๓

เด็กหญิงรัตนา กึมรัมย์
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๕๔

เด็กชายคมสันต์ ประเสร็ฐศรี
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๕๕

เด็กชายสินธุนันท์ บำรุงชือ

่

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๕๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

แสงเพชร
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๕๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ศักดิศิริ

์

๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๕๘

เด็กหญิงเพ็ญพิศ โกบรัมย์ ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงพิมพกานต์ ชัยสุวรรณ์ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงสุภัสสรา ขันธ์เดช
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงชาลินี คำศรีระภาพ
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจอม บ้านจอม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๖๒

เด็กชายสุทธิโรจน์ จริยเกียรติกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วลินไม้

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงภัทรธิต พันธกิตติวัฒน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงเสาวภา ชะงอนรัมย์
๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๖๖

เด็กหญิงอาทิมา กะรัมย์
๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๖๗

เด็กหญิงอรณิศา เชนุยาว
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๖๘

เด็กหญิงนิตยา เติมงาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงเพชรชรา บุญรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๗๐

เด็กหญิงเพชรชริน บุญรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงปรารกณา ยืนยาว
๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงขวัญฤดี ประมังคะตา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๗๓

เด็กหญิงดวงฏดี ไกรรัมย์
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงสุจินดา โกรยรัมย์
๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๗๕

เด็กหญิงวรรณวิสา กิจสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๗๖

เด็กหญิงสรินญา บุญเหลือ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๗๗

เด็กหญิงสุภัสสร อิมออม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๗๘

เด็กหญิงณัฐชา พ่วงกลัด
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๗๙

เด็กชายณัฐภูมิ เพชรนอก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๘๐

เด็กหญิงสิรินทรา ปรึกษา ๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงสุธิดา โกรยรัมย์ ๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๘๒

เด็กหญิงธิราพร พอกพูนดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๘๓

เด็กหญิงพรทิพา รูปเหมาะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๘๔

เด็กหญิงชลธิชา รามศิริ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงนิลธิดา ยืนยาว
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงศิริวิภา ขะชีฟา

้

๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๘๗

เด็กหญิงพีรดา กองรัมย์ ๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงสุพัตรา เครืองรัมย์

่

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๘๙

เด็กหญิงรินรดา โบราญรัตน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงมณิสรา แก้วอรสาร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๙๑

เด็กชายกรวิวัฒน์ วรรณชัย
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๙๒

เด็กหญิงพรรณพนัช กาทอง ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงกมลลักษณ์ กองรัมย์
๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๙๔

เด็กหญิงเอมอร คนคล่อง
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๙๕

เด็กหญิงณัฐมน วันสี
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๙๖

เด็กหญิงกนกพร ธูปนำคำ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาราม บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๙๗

นางวรรณฤดี นิสัยรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๙๘

เด็กชายณัฐสุต แก้วกัญญา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๒๙๙

เด็กชายรัก ประเสริฐศรี
๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๐๐

เด็กชายอินทรวัต เกอืกรัมย์ ๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๐๑

เด็กหญิงพัชรินญา บุญเกิด
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงอุษณีย์ เกลียวทอง ๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๐๓

เด็กหญิงศุกภักศร กะรัมย์
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงจิตรา กางรัมย์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๐๕

เด็กชายวิรภัทร ฆ้องพาหุ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๐๖

เด็กหญิงศศิประภา ราชประโคน
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงอโรชา ชาวเวียง
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงกานดารา ปลืมกมล

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๐๙

เด็กชายภิรมย์พร กะรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๒ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๑๐

เด็กชายไชยวัฒน์ ชันดี

้

๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๑๑

เด็กชายจีรวัฒน์ สุทันรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๑๒

เด็กหญิงวรภร นุยันรัมย์
๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๑๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ประเสริฐศรี
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงนำฝน โกรัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๑๕

เด็กชายภูมิ นุยันรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๑๖

เด็กชายธาวิน ไชยรินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๑๗

เด็กหญิงพุธทรา กุมรัมย์
๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๑๘

เด็กหญิงพิมพิกา โกรัมย์
๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงอรทัย กะรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๒๐

เด็กชายกล้าณรงค์ วงคำสิงห์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๒๑

เด็กหญิงเขมินทรา โกรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๒๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

ทวีฉลาด

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๒๓

เด็กชายรัฐพล ตรวจมรรคา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๒๔

เด็กหญิงชนัญญา กับรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๒๕

เด็กหญิงณิชกานต์ กางรัมย์
๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๒๖

เด็กหญิงตติยา โกรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๒๗

เด็กชายอนุชิต แก้วทองนาค
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๒๘

เด็กหญิงกัญจนพร กำรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงรุ่งนภา บุณยาจัณ
๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๓๐

เด็กหญิงอุษา กะรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๓๑

เด็กชายจักรพันธ์ คันสมาโส
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๓๒

เด็กหญิงอาทิตยา ประสงค์ทรัพย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๓๓

เด็กหญิงภัคจิรา วิชัยรัมย์
๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๓๔

เด็กหญิงพิมพิกา ตรวจมรรคา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงกฤษณา วงศ์สุวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๓๖

เด็กชายจิรายุ กันยา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๓๗

เด็กชายฤทธิธิพงษ์

์

เอมโอฐ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๓๘

เด็กหญิงมีนา มงคล
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๓๙

เด็กชายศักรินทร์ ประเสริฐศรี
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด บ้านติม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๔๐

เด็กชายคุณัชญ์ อรุณพาส
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูง ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๔๑

นางสาวอำภา นาขนานรัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๒๗

วัดประชาศรัทธาธรรม ประชาศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๔๒

เด็กชายวัชระ โกด้วง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๔๓
เด็กหญิงประกายพรึก

เกือยรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๔๔

เด็กชายภานอินทร พันธ์ศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๓ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๕๓๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ อาภรณ์เลิศวิไล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๔๖

เด็กหญิงยุภารัตน์ บุตรโสภา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๔๗

เด็กชายธีรพันธ์ แสวงทรัพย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๔๘

เด็กชายณัฐพงศ์ นิโยนรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๔๙

เด็กหญิงภาฯมาส คุณาคม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๕๐

นายอภิสิทิ

์

วันนิล
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๕๑

เด็กชายสุรกานต์ สิทธ์พร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๕๒

เด็กหญิงสิไมทิพญื ศิลาเกษ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๕๓

เด็กชายภูวฤทธิ

์

กับรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๕๔

เด็กชายสุเมธ วิโยครัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๕๕

เด็กหญิงอภิชญา แสนวังศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงปรางวลัย รอดจริง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงกัญญพัชร สอบฉลาด
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๕๘

เด็กหญิงอทิตยา ทันมี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๕๙

เด็กหญิงณิชมนจำ ฉำเย็น
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๖๐

เด็กหญิงจิรกร เครืองรัมย์

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๖๑

เด็กหญิงชนิกา พหรมเก่า
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๖๒

เด็กหญิงภัทราวดี กกรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๖๓

เด็กชายวัชรินทร์ กะรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๖๔

เด็กชายธีรพันธุ์ ตรวจมรรคา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๖๕

เด็กชายธีรวุฒิ บุตรเพ็ชร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๖๖

เด็กหญิงอลิสา มันหมาย

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๖๗

เด็กหญิงอลีน่า ตรวจมรรคา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๖๘

เด็กหญิงอรกานต์ ตรวจมรรคา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๖๙

เด็กหญิงยลรดา ประจันบาล
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๗๐

เด็กหญิงกนกพร สงวนนาม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๗๑

เด็กชายสุริยา ปะลุวันรัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๗๒

เด็กชายอภินันทน์ ชารีผาย
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๗๓

เด็กชายนิสิษฐ์ ชะบังรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๗๔

เด็กหญิงปนัดดา ก๊กรัมย์
๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๗๕

เด็กหญิงมลิดา โพธิเหลือง

์

๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๗๖

เด็กชายดรุษกร ก๊กรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๗๗

เด็กชายสุรจักษ์ ชินรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๗๘

เด็กชายจตุรวิทย์ สุขกระดาษ
๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๗๙

เด็กชายธีรภัทร ชูทรงไชย
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๔ / ๕๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๘๐

เด็กชายกันทลักณ์ ทิรอดรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๘๑

เด็กชายจีรวัฒน์ เงินดี
๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๘๒

เด็กชายเจษฎา สายน้อย
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๘๓

เด็กชายอรรถทวี เงินดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๘๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โกติรัมย์
๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๘๕

เด็กหญิงพรรณราย กาดรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๘๖

เด็กหญิงเพ็ญสุภา แสงรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๘๗

เด็กหญิงสุนิษา แก้วเมืองกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๘๘

เด็กหญิงจินดา ตามสีลำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงธนิดา จริตรัมย์
๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๙๐

เด็กหญิงนันทกานต์ งามสมบูรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๙๑

เด็กหญิงพิชชาพร เนือทอง

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ เพ็งสวัสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๙๓

เด็กหญิงปริศนา เหลือถนอม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๙๔

เด็กหญิงสุธิดา ลำเภา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๙๕

เด็กชายคมสันต์ ชินรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๙๖

เด็กชายบดินทร์ เกรนรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๙๗

เด็กหญิงญาณภา วิเวกรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๙๘

เด็กหญิงดารินทร์ ธิรอดรัมย์
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๓๙๙

เด็กหญิงธนิษฐา ระวิโรจน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๐๐

เด็กหญิงนฤมล หฤทัยถาวร
๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๐๑

เด็กหญิงบุปผา เจริญรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงพิมพ์สุภา ไกรษร
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๐๓

เด็กหญิงวรัญยา โกติรัมย์
๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงสุวิมล ก๊กรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๐๕

เด็กหญิงอรจิรา มีภูคำ
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๐๖

เด็กหญิงชลธิชา ประเวชรัมย์
๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงชลธิชา โนจรมา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงเพชรรี โนวิรัมย์
๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๐๙

เด็กหญิงสุขธิษา บุญก้อง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๑๐ เด็กหญิงจันทร์ทราทิพย์
ชูศรีจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงนันธิชา คงยอด
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๑๒

เด็กหญิงปาลิดา สบายดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๑๓

เด็กหญิงเมษา ขอสูงเนิน
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๑๔

เด็กหญิงรัตนาพร เจริญรัมย์
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๕ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๕๔๑๕

เด็กหญิงศิริกร ศรีโยธา
๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงอนัญญา ขวัญเกิด
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๑๗

เด็กชายจิตรเทพ เสียงวังเวง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๑๘

เด็กชายมงคล แสงรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๑๙

เด็กชายทินกร ประเวชรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม หนองแขม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๒๐

นางปยนันท์ หรีกประโคน
๑๙/๑๐/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๒๑

นางมาลี ครองชืน

่

๑/๑๒/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๒๒

นางเบญจมาศ ชาวนา ๑/๓/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๒๓

นางสมพิศ บุญสุข ๕/๕/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๒๔

นายนิสิต สุขสำราญ
๒๔/๙/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๒๕

นางวิจิตรา บุญสุข ๗/๙/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๒๖

นางรัตนาภรณ์ เครือยา
๒๘/๑๐/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๒๗

เด็กหญิงสุภาวรรณ เทียงธรรม

่

๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๒๘

เด็กหญิงดลยา ประคองดี
๑๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๒๙

เด็กชายภคพงศ์ เงียบสุข
๑๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๓๐

เด็กชายเอืออังกูล

้

เกตุสงฆ์
๑๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๓๑

เด็กชายรุ่งอรุณ ชูดี
๒๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๓๒

เด็กชายนัตภูมิ ดาราย้อย
๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๓๓

เด็กชายวรโชติ ฤทธิธรรม
๒๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงจารุวรรณ เมาลี
๑๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๓๕

เด็กหญิงปุณญาพร เชือมาก

้

๒๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๓๖

เด็กชายประกฤษ บุญมานนท์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๓๗

เด็กชายณรงค์เดช กล้าเชียว

่

๑๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๓๘

เด็กชายยศพล เพิกกระโทก
๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิประชาสรรค์)

์

อินทบูรพา  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๓๙

เด็กหญิงชาลินี เลียบกระโทก
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๔๐

เด็กหญิงพัชริดา คิดกล้า
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๔๑

เด็กชายกฤตเมธ เกศแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๔๒

นางสาวสุมลญา ทะรัมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๔๓

นายธนพงษ์ กรองทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๔๔

นายศิริวัฒน์ นิโรรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เลากลาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงกันยาพร โคตรชมพู
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๔๗

เด็กหญิงช่อผกา นุสายรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๔๘

เด็กหญิงณัฐมน ณราศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงถิรดา ปญญาเอก
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๕๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ยอดงาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๕๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ มีโชค
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๕๒

เด็กหญิงอรทัย ศรีคูณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๕๓

เด็กหญิงอารียา ตืนเต้นดี

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๕๔

นางสาวสุกัญญา เพือนรัมย์

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๕๕

นางสาวสุวรรณี อยู่สุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๕๖

นางสาวรจนา พัดรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๕๗

เด็กชายกรวิชญ์ กางรัมย์
๒๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ลวก ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สนองดี
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ลวก ชัยชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๕๙

เด็กหญิงวาสนา พิมพ์วัน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ไผ่ก้านเหลือง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๖๐

เด็กหญิงเกษมณี หอมจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ไผ่ก้านเหลือง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงวรรณิสา สุภาสัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ไผ่ก้านเหลือง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๖๒

เด็กหญิงกันธิชา บุญมี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ไผ่ก้านเหลือง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๖๓

เด็กหญิงชาลิสา วัณลักษณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ไผ่ก้านเหลือง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๖๔

เด็กหญิงธัญชนก ซุ่นฮวด
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ไผ่ก้านเหลือง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๖๕

เด็กหญิงสุวันดี จะเช่นรัมย์
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงเมลิชา ฤทธิมหา

์

๒๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๖๗

เด็กหญิงสุกันยา พวงยีโถ

่

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๖๘

เด็กชายธานินทร์ สิงห์จันทร์
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๖๙

เด็กชายนรินธร สิงห์จันทร์
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๗๐

เด็กชายสุทัศน์ หวังอยู่
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๗๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธุพันธ์ ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๗๒

เด็กหญิงธัญจิรา ลายหลอดแก้ว ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๗๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ถุถาวร
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๗๔

เด็กหญิงสิรภัทร เชิดสุข ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๗๕

เด็กหญิงนลินี หวังอยู่
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๗๖
เด็กหญิงเบญจพรรณ จันทร์งาม ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๗๗

เด็กหญิงจิราพร แพทย์กลาง
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด พรหมรัตนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๗๘

เด็กชายณัฐพงษ์ อะนันรัมย์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อะนันรัมย์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๘๐

เด็กชายพีรพัฒน์ พุ่มมาลา
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๘๑

เด็กชายวิชยุตม์ ไพรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๘๒

เด็กชายศุภัทธรชัย ถาวรรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๘๓

เด็กชายสตีเว่น ทันการ์ด
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๘๔

เด็กชายอาทิตย์ ฤทธิศักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๘๕

เด็กชายอรรถพล เขียวชม
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงกฤติยารัตน์ เรืองไกล
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงจีน่า หอมขจร
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๘๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ กำลังรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๘๙

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

แทนเคน
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๙๐

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เงางาม
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๙๑

เด็กหญิงวิภาดา ทูโคกกรวด
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทะเวชรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๙๓

เด็กหญิงสมพร ฤทธินอก

์

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงสรินญา พะนิจรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๙๕

เด็กชายภาณุพงษ์ ก้อนคำ
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๙๖

เด็กชายณรงค์เดช พึงบุญ

่

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๙๗

เด็กหญิงพิมพ์ผกา พะนิจรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๙๘

เด็กชายภควัต อุไรรักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๔๙๙

เด็กชายรณัสถ์ชัย ฉายารักษ์ภักดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๐๐

เด็กชายวิชาญฤทธิ

์

หนูมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๐๑

เด็กชายวีระ ทะนันรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๐๒ เด็กหญิงพิชฌญานาฎร์
พิเลิศรัมย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๐๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พะนิจรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงอมันดา นิรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๐๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ พิเลิศรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามสามัคคี วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๐๖

เด็กชายกิตติพันธ์ มาลา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๐๗

เด็กชายคมสัน รุ่งเรือง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๐๘

เด็กชายธิเบศ หอมจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองนำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๑๐

เด็กชายสิรวิชญ์ พราวแดง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๑๑

เด็กชายวายุ สมโสม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นะรานรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๑๓

เด็กชายธนบัตร แสงสว่าง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๑๔

เด็กชายปยะ ฝอยจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๑๕

เด็กชายวีรพงษ์ ยงปญญา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๑๖

เด็กชายอัครเดช ยาวิรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๑๗

เด็กชายอภินันท์ แสนนาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๑๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ผินกลับ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๑๙

เด็กหญิงชญาดา มะลิหวล
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๒๐

เด็กหญิงภัทรธิดา อุสาดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๒๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ นาคสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๒๒

เด็กหญิงสุธิดา พิทักษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๒๓

เด็กหญิงสิรีธร อุส่าห์ดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๒๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วรรณจิตต์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๒๕

เด็กหญิงญาณภัทร แก้วศิริ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๒๖

เด็กหญิงธัญชนิต สุขตัน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๒๗

เด็กหญิงนงลักษณ์ สืบสิงห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๒๘

เด็กหญิงนันทพร เกิดสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๒๙

เด็กหญิงนิพาดา สายบุตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๓๐

เด็กหญิงศศิภา นะรานรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๓๑

เด็กหญิงสุธาวรรณ ชึรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๓๒

เด็กชายดนุเดช พวงสิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๓๓

เด็กชายธเนศ กำลังรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๓๔

เด็กชายนวพล ปานทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๓๕

เด็กชายอนวัต ทะนวนรัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๓๖

เด็กชายชินภัทร อะมินรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๓๗

เด็กชายโสภณ วรรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๓๘

เด็กชายจักรพงษ์ โจมรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๓๙

เด็กชายวรเมธ ทองนำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๔๐

เด็กชายสรวิศ เลิศอนันตสิทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๔๑

เด็กชายวาคิม ยืนยง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๔๒

เด็กหญิงกิตติวรา เชาว์มณี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ วรรณรัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๔๔

เด็กหญิงอลิชา เชือตารี

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ พินงรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๔๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ทะเรรัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๔๗

เด็กหญิงชีวาพร ทะนวนรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๔๘

เด็กหญิงศิริวรรณ พะนิรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงจิราพัชร จันทร์ปญญา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงโชติทิพย์ ยืนยง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๕๑

เด็กหญิงปณฑารีย์ วิเศษสอน
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๕๒

เด็กหญิงฉัตรา เชิดกลิน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๕๓

เด็กชายสิทธิพร สุกใส
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๕๔

นางสาวจุติมาภรณ์ ชะนุตรัมย์
๓๑/๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๕๕

นายชรินทร์ ยอดเพชร ๑/๖/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๕๖

นางชลาลัย ทะลายรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๕๗

นางดาววรรณ ขุนาพรม ๙/๑๐/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๕๘

นางสาวนงลักษณ์ ทะนวนรัมย์ ๑/๓/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๕๙

นางบังอร รักษ์มณี
๒๐/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๖๐

นายสมบัติ ทองโพธิ

์

๓๐/๓/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านยาง

วัดยาง (ยางหินโคน)
 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๖๑

นางสุมาพร อะทอยรัมย์
๒๗/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๖๒

นายเดือน บุญมัน

่

๕/๑๒/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านยาง

วัดยาง (ยางหินโคน)
 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๖๓

นางเพ็ญศรี พะนิรัมย์
๓๑/๘/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๖๔

นางสาวเสาวลักษณ์ อินทร์งาม
๑๖/๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านยาง
วัดยาง (ยางหินโคน)

 

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๖๕

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

นิรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๖๖

เด็กชายภูวนาท พนิรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงศศิ พะนิรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๖๘

เด็กหญิงจิดาภา ยงสุขศานต์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๖๙

เด็กหญิงญานิสา พะนิรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๗๐

เด็กหญิงอาทิติญา ทะนอมรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๗๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ ขันธสาคร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๗๒

เด็กหญิงนภัสสร สุขใส
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๗๓

เด็กหญิงญาณิดา อักษร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๗๔

เด็กหญิงพัชรพร ลักษร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๗๕

เด็กหญิงศุภกานต์ ก่อแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๗๖

เด็กหญิงบุณยานุช ยอดรัก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๗๗

เด็กหญิงอศัลลยา พะนัศรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๗๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

กกรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๗๙

เด็กชายสานุวัฒน์ ช่างคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๘๐

เด็กหญิงฐิติชญา กำลังรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๘๑

เด็กหญิงชลธิชา บูรณ์เจริญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๘๒

เด็กชายชยากร พิลาศรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๘๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ โนราช

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๘๔

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ทะรุณรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๘๕

เด็กชายอนันตชัย ชุนณวงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๘๖

เด็กชายชินวัตร หอมขจร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๘๗

เด็กชายณัฐดนัย สุขโรจน์ปทม์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๘๘

เด็กชายคณิศร ลักษร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๘๙

เด็กชายเฉลิมวุฒิ ทะยารัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๙๐

เด็กชายตะวัน ก่อแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๙๑

เด็กชายธีระเดช รสหอม
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๙๒

เด็กชายศิวเมศวร์ พะนิรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๙๓

เด็กชายสหรัฐ สำรวมจิตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๙๔

เด็กชายสิทธิโชค ทาอ้อ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๙๕

เด็กหญิงญาดา เนือกล้า

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๙๖

เด็กหญิงนงนภัส ภูแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๙๗

เด็กหญิงวันเพ็ญ บุญพิมพ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๙๘

เด็กชายกรภัทร์ มีเคลือบ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๕๙๙

เด็กชายธนพนธ์ อุดมรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๐๐

เด็กชายวัคพล คราวแดง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๐๑

เด็กชายศิวัชญา ก่อแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๐๒

เด็กหญิงญาราภรณ์ โพนโสกเชือก
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๐๓

เด็กหญิงปยากร กำลังรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๐๔

เด็กชายฐิติวุฒน์ จำปาเงิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๐๕

เด็กชายวุฒิ พินองรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๐๖

เด็กชายภานุพงษ์ พรหมชาติ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๐๗

เด็กหญิงฐิติวรดา ก่อแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๐๘

เด็กหญิงปยวรรณ ศรีโยธี
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๐๙

เด็กหญิงปรารถนา ประทุมคีรี
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๑๐

เด็กหญิงพรณัฐธี เผ่าพันธุ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๑๑

เด็กหญิงณัฐธิดา สวัสดิกิจจานนท์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เลากลาง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๑๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ศัตรูพินาศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๑๔

เด็กหญิงอัจฉราพร อรุณรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๑๕

เด็กชายอภิวิชญ์ เงางาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ วัณชนะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๑๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ อยู่สุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๑๘

เด็กหญิงสิริยาพร หงษ์ยนต์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๑๙

นายอนุภัทร นะวันทา
๐๒/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๒๐

เด็กชายจีระพงษ์ ทะนุนารัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๒๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

ทะเลลึก
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๒๒

เด็กชายปติภัทร มะลิซ้อน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๒๓

เด็กชายพัชรพล ลักษร
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๒๔

เด็กชายวชิรากร ซ่อนกลิน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๑ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๒๕

เด็กชายวีระชาติ ทะเลลึก
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๒๖

เด็กชายอภิวัฒน์ จำปาทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๒๗

เด็กหญิงขนิษฐา อภิรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๒๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ทีรัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๒๙

เด็กหญิงปนัดดา นันทวงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๓๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ฤทธิธรรม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงพัฐสุดา อินรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๓๒

เด็กชายนาวาพล ศรีพรมมา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๓๓

เด็กชายอำนาจ ศรีพรมมา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๓๔

เด็กชายไกรสร ทอนรัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๓๕

เด็กชายอธิชา จันทะคัด
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๓๖

เด็กหญิงปาณิดา บุญกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๓๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พุทธรักษา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๓๘

เด็กชายประกาศิต นำคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๓๙

เด็กชายปรัชญา สมสวย
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๔๐

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

พินงรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๔๑

เด็กชายภูมิรพี ไพรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๔๒

เด็กหญิงศรุตา ทองนำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๔๓

เด็กหญิงศุภสุดา พราวแดง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๔๔

เด็กชายธวัชชัย วงจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๔๕

เด็กชายเสกสรร เสามัน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๔๖

เด็กหญิงกมลพรรณ ก่อแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๔๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ บริสุทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๔๘

นางสาวศศิภา เอ็นดู
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๔๙

เด็กชายกรณ์ดนัย พินองรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๕๐

เด็กชายฉัตรดนัย ใจเดียว
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๕๑

เด็กชายชวัลลักษณ์ ทุเรศรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๕๒

เด็กชายธนพัฒน์ ยืนยง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๕๓

เด็กชายธนาพล ลักษร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๕๔

เด็กชายธีมากร จันทินมาธร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๕๕

เด็กชายนพวิชญ์ นำคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๕๖

เด็กชายประเสริฐ กรีพิมาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๕๗

เด็กชายปริญญา อะทอยรัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๕๘

นายพัฒนวุฒิ อินรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๕๙

เด็กชายวายุ กิงแก้ว

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๖๐

เด็กชายศาสตรา ยอดสุรินทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๖๑

เด็กชายเอกรัตน์ อยู่หอม
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๖๒

เด็กหญิงจันทกานติ

์

ขจัดโรคา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๖๓

เด็กหญิงชลธิชา รัตนดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๖๔

เด็กหญิงชัชฏาพร ผู้ดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๖๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เงินนา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๖๖

เด็กหญิงธารทิพย์ สายยศ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ วงจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงประภาสิริ กระแสโสม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๖๙

เด็กหญิงปวรวรรณ ซ้อนกลิน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๗๐

เด็กหญิงปยะภัทร รุ่งเรือง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๗๑

เด็กหญิงฝนทิพย์ นำคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๗๒

เด็กหญิงวรรณิดา ทีรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๗๓

เด็กหญิงศลาศิณี ผู้ดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๗๔

เด็กหญิงสุภาพร รสหอม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๗๕

นางชนัญชิดา สุยารัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๗๖

นายตฤณติพงศ์ พรมหลวงศรี
๒๖/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๗๗

นางสาวนิศากร ทะนวนรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๗๘

นายมานิต แอบไธสง
๑๕/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๗๙

นางสาววรัญญา เล็กไม่น้อย
๒๕/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๘๐

นางสาวสาวิณี นันโท
๑๗/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๘๑

นางสิริวัฒน์ ลือนาม
๒๖/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๘๒

นางสาวสุนุช สายบุตร
๓๐/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๘๓

นางสาวสุปราณี รัตนคูศิริ
๒๑/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๘๔

นางอรรถยา พิริรัมย์
๑๔/๖/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๘๕

นายไพฑูรย์ เดชเรืองงาม
๐๑/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๘๖

เด็กชายสิริมงคล ดาทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๘๗

เด็กชายนิรภัฏ พะวึงรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๘๘

เด็กชายอนุวัฒน์ จริตรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๘๙

เด็กหญิงศริยา ทะรารัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๙๐

เด็กหญิงสาวิตรี วาทิรอยรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๙๑

เด็กหญิงเกศสรินทร์ กำประโคน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๙๒

เด็กหญิงพิยดา บุญมาทน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๙๓

เด็กหญิงวรัญญา ทองนำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๙๔

เด็กหญิงญพิญา พนุมรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๓ / ๕๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๙๕

เด็กหญิงศัลยา พิรานรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๙๖

เด็กชายอำพล ขจรภพ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๙๗

เด็กชายเกรียงไกร สืบศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อม วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๙๘

เด็กชายเจษฏา แห้วนคร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๖๙๙

เด็กชายชยณัฐ สายยศ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๐๐

เด็กชายภานุพงษ์ ดาทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๐๑

เด็กชายวีรพัฒน์ สุขเลิศ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๐๒

เด็กชายศุภกร ศัตรูพินาศ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๐๓

เด็กชายสุวัฒน์ จันทิมาธร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๐๔

เด็กชายเสรีภาพ พะนิจรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๐๕

เด็กชายอธิป วิศิษฏ์ศิลป
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๐๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เพชรมาก

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๐๗

เด็กหญิงกาญจนา พิรางรัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๐๘

เด็กหญิงธนิดา สำรวมจิต
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๐๙

เด็กหญิงลลิตา หมู่ทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงวริศรา ตนกลาย
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๑๑

เด็กหญิงขวัญจิรา ซ่อนกลิน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๑๒

เด็กชายชนภัทร สามิภัตย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๑๓

เด็กชายไชยวัฒน์ นำคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยฤทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๑๕

เด็กชายยอดชาย ก่อแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๑๖

เด็กชายศิวกร สอดพรมราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๑๗

เด็กชายศุภโชติ สำรวมจิต
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๑๘

เด็กชายภานุวัฒน์ พาสวรรค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๑๙

เด็กหญิงกัลยพร ชมสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๒๐

เด็กหญิงกรนันท์ มณีลุน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๒๑

เด็กหญิงธนา ศาลางาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๒๒

เด็กหญิงญาณิศา บุญต่อ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๒๓

เด็กหญิงสุธีกานต์ ซ่อนกลิน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงสุรสา โพนรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๒๕

เด็กชายวุธิชัย ออกประเสริฐ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๒๖

เด็กชายกฤษนล แสงอนันต์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๒๗

เด็กชายกฤษภาส ทะนารัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พิศเพ่ง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๒๙

เด็กชายภควัตร์ หาญเสมอ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๔ / ๕๐๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๓๐

เด็กชายวรรณรัตน์ ธรรมรัตน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๓๑

เด็กชายวิทยา ใยแจ่ม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๓๒

เด็กชายอนพัทย์ พิศเพ่ง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๓๓

เด็กชายจักรพรรดิ กันรัตน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๓๔

เด็กชายธนัช พูนกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๓๕

เด็กชายพรรษกร แถวไชยภูมิ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๓๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ซ่อนกลิน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๓๗

เด็กหญิงโยษิตา พะนิจรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงญานิศา จำปาทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงตะวัน ไชยปญญา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๔๐

เด็กหญิงธนาภา จำปาทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๔๑

เด็กหญิงนิลฤดี ใยปางแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๔๒

เด็กหญิงภานุชนาท พาสวรรค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงรัญชิดา จำปาทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๔๔

เด็กหญิงสตรีรัตน์ เกาะริม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๔๕

เด็กหญิงอริยา มะลิซ้อน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๔๖

เด็กหญิงญาณิศา โวหารลึก
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๔๗

เด็กหญิงทิพวรรณ สายบุตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๔๘

เด็กหญิงมุฑิตา แสนกล้า
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๔๙

เด็กหญิงณัฐนรี งามเชย
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๕๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ งามเชย
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๕๑

เด็กหญิงอนุธิดา วันทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๕๒

เด็กหญิงทมลวรรณ วันเภลาพริง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๕๓

เด็กชายจุทาภัทร เหล่าจิรานุวัฒน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๕๔

เด็กชายณัฐพันธุ์ ตรวจมรรคา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๕๕

เด็กชายภัทราวุธ ประจงรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๕๖

เด็กชายยุทธพงษ์ พวงศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๕๗

เด็กหญิงกิตติภา วนเกิด
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๕๘

เด็กหญิงณัฎฐิยา ขันทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๕๙

เด็กหญิงชนิภา คงโท
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงธงพร สวัสดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๖๑

เด็กหญิงพิมพิกา คำสอน
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๖๒

เด็กหญิงศราศิณี ชืนรัมย์

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงศิวาพร แก้วสอน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงอรวรรณ บุญสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๖๕

เด็กชายคุณวุฒิ คำเปล่ง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๖๖

เด็กชายชาติบุรุษ งามสระคู
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๖๗

เด็กชายธีรพงษ์ คนิตถานนท์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๖๘

เด็กชายปยวัช โตดประโคน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๖๙

เด็กชายพงศพัศ วัฒนะสงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๗๐

เด็กชายวิทกรณ์ การัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๗๑

เด็กชายวิริตน์ จันทรา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๗๒

เด็กชายวีระพงษ์ สุทธิ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๗๓

เด็กชายศิวกร เถาว์ยา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๗๔

เด็กชายศุภชัย เชิดนาม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๗๕

เด็กชายอริชัย เหลือสนุก
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๗๖

เด็กหญิงธันยพร กริดรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๗๗

เด็กหญิงภัณฑิรา อรรคบุตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๗๘

เด็กหญิงอรพรรณ กลำทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๗๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ ชอบรู้
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๘๐

เด็กชายชัยวัฒน์ สายแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๘๑

เด็กชายปติภัทร สุทธิมูล
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๘๒

เด็กชายวรวุฒิ การัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๘๓

เด็กชายศิวกร ศิริสำราญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๘๔

เด็กชายสุรนาท ศรีสุข
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๘๕

เด็กหญิงดมิศรา เถาว์ยา
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงธัญจิรา เสงียมดี

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงนภสร กลายไพร
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๘๘

เด็กชายอนุพงศ์ กกรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๘๙

เด็กชายศุภดิตถ์ นกพรม
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๙๐

เด็กชายสุขิต จินดาศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๙๑

เด็กชายธนากร ก้อนทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๙๒

เด็กชายพีรยุทธ ชุมรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๙๓

เด็กชายธนภร ภาสอน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๙๔

นายไกรสร ขะชีฟา

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๙๕

เด็กหญิงสุทธิดา หาสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงอารียาภรณ์ แก้วแดง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๙๗

เด็กหญิงมลฤดี วิไลรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๙๘

นางสาวปรียานุช สุดคนึง
๐๑/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๗๙๙

นางอรพรรณ ด่านโพธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๖ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๐๐

เด็กชายทักษ์ดนัย โต๊ะงาม
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๐๑

เด็กชายอภิเษก ไกรสอน
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๐๒

เด็กชายปญญา งามเชย
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๐๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศิริสำราญ
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๐๔

เด็กชายธีรภัทร สนหอม
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๐๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ เพียโคตร
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๐๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ สายชุมดี

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๐๗

เด็กหญิงกุลปริยา บุญยงค์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๐๘

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เหมือนคิด
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๐๙

เด็กหญิงอาทิตยา มุ่งมี
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงศศินา สุขยืน
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๑๑

เด็กหญิงสุพิชชา สุทธิ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๑๒

เด็กหญิงภาวิณี สุรินทราบูรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๑๓

เด็กหญิงวริศรา พาสดา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๑๔

เด็กหญิงชญาดา บุญยงค์
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๑๕

เด็กหญิงบุษราคัม คำสอน
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๑๖

เด็กหญิงอลิตา พาสดา
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๑๗

เด็กหญิงวรางคณา นามพระธรรม
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๑๘

เด็กชายอาทิตย์ แก้วฉลาด
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๑๙

เด็กชายวัชรพล นันทโตบล
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๒๐

เด็กชายศักดิวร

์

ชัยคุณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๒๑

เด็กชายธนาธิป สมเย็น
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๒๒

เด็กชายนฤเบศ ศรีประโคน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๒๓

เด็กชายพิสิฐ เพียรจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๒๔

เด็กชายจตุรน เพชรประกอบ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ นวนประโคน
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๒๖

เด็กหญิงธัญพิชชา ทองปรอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๒๗

เด็กหญิงเพ็ญเพชร ดวงสีเทา
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๒๘

เด็กหญิงสุภัทรชา แก้วสอน
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๒๙

เด็กหญิงนีรนุช บุดดาหน
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๓๐

เด็กหญิงธนพร จอมประโคน
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๓๑

เด็กหญิงสุชาวดี โต๊ะงาม
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๓๒

เด็กชายอันดา แก่นดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๓๓

เด็กชายธีรภัทร จอมประโคน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๓๔

เด็กชายธนาสน ออมสิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๗ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๓๕

เด็กชายธนาพัน ออมสิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๓๖

เด็กชายกรภัทร์ แก้วสอน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๓๗

เด็กชายธนาตย์ จำปาทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทะนัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๓๙

เด็กชายปยวัฒน์ จินดาศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๔๐

เด็กชายอภิชัย แก้วศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๔๑

เด็กชายไชยพัฒน์ นักวงค์รัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศานิตานนท์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๔๓

เด็กหญิงพัชรี สุครีพย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๔๔

เด็กหญิงลานนา สรรพวุธ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๔๕

เด็กหญิงปฏิพร บุญยงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๔๖

เด็กหญิงอาทิตยา สายทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สังเกตกิจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะครองใต้ วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๔๘

เด็กชายศรัญู สุบินรัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๔๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

มินประมาณ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๕๐

เด็กชายอัมรินทร์ พร้อมพูน
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงชาณิษา คางงูเหลือม
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงธัญชนก มยุเรศ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๕๓

เด็กหญิงนันทิศา สุรินทราบูรณ์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงสาวิตรี ประเสริฐศรี
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๕๕

เด็กชายถิรวัฒน์ สุบินรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงสุณิษา กำรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงพรเพชร สัตตารัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๕๘

เด็กหญิงฑิตยา พรมชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๕๙

เด็กหญิงวลัยวรรณ สุบินรัมย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๖๐

เด็กชายกฤษฎ์ เสาทรงทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๖๑

นายธนัตถ์บดี เมียมขุนทด
๑๑/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๖๒

นายภูชิต เพประโคน
๐๑/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๖๓

เด็กชายวุธธิศักดิ

์

ดวงประโคน
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๖๔

เด็กชายวิศรุต ศรีกาศรี
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๖๕

เด็กชายศักดา สัตตารัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๖๖

เด็กชายณัณทชาติ แสงงาม
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๖๗

เด็กชายอภิชัย การเพียร
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๖๘

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทนุภา
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๖๙

เด็กชายจารุภัทร จารัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๘ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๗๐

เด็กชายธารา วาสะรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงเบญจพร แสงม่วง
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๗๒

เด็กหญิงณัฐวิภา วังกะพันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๗๓

เด็กหญิงนัฐนรี เทียนสันเทียะ
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๗๔

เด็กหญิงอินทิชา นะโรรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงตรีรัตน์ กลับมารัมย์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๗๖

เด็กหญิงสุนันทา เพ็ชรเลิศ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงอินทุอร สดมสุข
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๗๘

เด็กชายธีรเดช แสงม่วง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๗๙

เด็กชายพงศกร จันทร์อ่อน
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๘๐

เด็กหญิงเพียงฟา พูนมัน

่

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๘๑

เด็กชายวรากร แรดดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๘๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จดแสงชาญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สุบินรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๘๔

เด็กชายศรีกรณ์ สมอ่อน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๘๕

เด็กชายวรวุธ สัตตารัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๘๖

เด็กชายณัฐวัตร เชิดนาม
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๘๗

เด็กหญิงรจนา สุดสมศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๘๘

เด็กหญิงบุณยาพร สมอ่อน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๘๙

เด็กหญิงรัตนากรณ์ กลับมารัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๙๐

เด็กหญิงสิริพร คาประโคน
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๙๑

เด็กหญิงรุจิรา สายชุมดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงสุภัสสรา ท้าววังแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ หาญเชียว

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๙๔

เด็กหญิงหงษ์ฟา นิทะรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๙๕

เด็กหญิงปรีชญา ชอบรู้
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๙๖

เด็กหญิงอรนุช สายชุมดี
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๙๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ มหาราช
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๙๘
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร

คงศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๘๙๙

เด็กหญิงปณณพร อรุณศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๐๐

นางสาวเยาวเรศ ยอดชรูด
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๐๑

นายธีรภัทร สุขแสวง
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๐๒

นางสาวศิภิญา ปลงใจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๐๓

นายไกรวุฒิ พระพรหม
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๐๔

นายพีรพล กตัญู
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖๙ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๐๕

นางสาวปยาภรณ์ รอนใหม่
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๐๖

นายศุภฤกษ์ พลายงาม
๐๗/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๐๗

นางสาวกรภัคมน วึกประโคน
๑๒/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๐๘

นางสาวกานดา เก็จรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๐๙

นางสาวฉวีวรรณ เรืองชาญ

๒๗/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๑๐

นางฐิติรัตน์ ดำรงค์
๑๙/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๑๑

นางณัฐิยา ดาราย้อย
๒๖/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๑๒

นางสาวดาวน้อย เหมาะประโคน
๓๑/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๑๓

นางนทสรวง พิมพ์ศรีจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๑๔

นางนลินญา มะหามาตย์

๑๙/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๑๕

นางสาวนันทนา สุขสบาย
๑๒/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๑๖

นางสาวบัวทอง สุดประโคน
๐๓/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๑๗

นายพิษณุ นิลศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๑๘

นางสาวรัตติยา มากพยับ
๒๕/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๑๙

นางวรรณิศา วิเศษพงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๒๐

นางวิไลจิตร ตอบกุลกิติกร
๑๙/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๒๑

นายอรรถชา วรรณปะเก
๐๘/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๒๒

นางสาวอิงฟา อยู่ยืด

๑๕/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๒๓

เด็กชายศุภกร วันสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๒๔

นางสาวอภิญญา พลยืน
๐๘/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านโคกเฟอง วัดโคกเฟอง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๒๕

เด็กหญิงอริสรา ตอบกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๒๖

เด็กหญิงสุวดี เทียมเมฆ
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๒๗

เด็กหญิงเสาวภา สุปะโค
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๒๘

เด็กหญิงสุพัชชา เดชะผล
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๒๙

เด็กชายณภัทร สอนรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๓๐

เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีกิมแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๓๑

เด็กชายจิรายุ จันทร์ศิริสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๓๒

เด็กหญิงศศิ อกกลัน

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๓๓

เด็กหญิงดวงดารา พิมสุวรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๓๔

เด็กชายภาฆินัย ยอดนางรอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๓๕

นางปราณี โลกประโคน
๐๕/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๓๖

นางแพง ทังประโคน

่

๑๕/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๓๗

เด็กชายอลงกรณ์ สุขวงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๓๘

เด็กหญิงปาลิตา บุญเกาะ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงจิราพัชร ดวงรัศมี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๐ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๔๐

เด็กชายนิติธร ทวระสันต์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๔๑

เด็กหญิงนันทิกานต์ สิงห์กา
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๔๒
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา แถมเถือน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๔๓

เด็กหญิงสุนิสา เสน่หา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า วัดน้อยหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๔๔

เด็กหญิงกัลยกร ลัทธิ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๔๕

เด็กหญิงฐิติยา บุญประดิษฐ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๔๖

เด็กหญิงณัฐติยา สุภผล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๔๗

เด็กชายธนากร คำภูชาติ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๔๘

เด็กชายธีรภัทร์ ชัยประสิทธิกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๔๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ งดงาม

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๕๐

เด็กหญิงนันท์นภัส บุทศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๕๑

เด็กชายนันทการ นามวิสัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๕๒

เด็กชายพงศธร จ่าภา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๕๓

เด็กหญิงประภัสสร นิสังข์รัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๕๔

เด็กหญิงปญญดา แปลงไลย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงมนธกานต์ เหลากูล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๕๖

เด็กหญิงเมย์ญาวี อบชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๕๗

เด็กชายศรายุทธ พาพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๕๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

พันธมาศ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๕๙

เด็กหญิงวิราภรณ์ เบ็ญณรงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๖๐

เด็กหญิงศศิกานต์ จูกูล
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๖๑

เด็กหญิงสุชัญญา บัวบาล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงสุภัสสรา ถนอมสัตย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๖๓

เด็กหญิงอนุสรา คานทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงอรัญญา แสงชา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๖๕

เด็กชายปุณมนัส อินทนนท์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๖๖

เด็กชายพงศธร อาจเอือม

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๖๗

เด็กหญิงพุธิตา ปุริมศักดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๖๘

เด็กหญิงรภาภัทร ขยันไทย
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงวริศรา ปานใจนาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๗๐

เด็กหญิงศุภกานต์ ก้านสุวรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๗๑

เด็กชายจตุพร ต้นโต
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๗๒

เด็กชายธีรสิทธิ นันทะเสนา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๗๓

เด็กชายโภคิน โภคทรัพย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๗๔

เด็กชายวิษณุ เจริญยิง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๗๕

เด็กหญิงเจนพิชชา เตือยตุ่น
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๗๖

เด็กหญิงทัศนียา สังวัทยาย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๗๗

เด็กหญิงปภาวรินท์ เฉีอยฉำ

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๗๘

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พลศรีพิมพ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๗๙
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ศรีณรงค์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงศศิธร อนาถเนตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๘๑

เด็กหญิงสุจิตรา สำเภาพ่อค้า
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๘๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสงโสภี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๘๓

เด็กชายชัยวัฒน์ แกมรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๘๔

เด็กหญิงกาญจนา หนูเทศน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงแก้ว ปะทัง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๘๖

เด็กหญิงจินดารัตน์ บัวเสนา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๘๗

เด็กหญิงชลธิชา ศรีสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๘๘

เด็กหญิงฐิติมา เย็นนำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๘๙

เด็กชายธีระพงษ์ ชืนพงษา

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๙๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ พรมตวง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๙๑

เด็กหญิงนัทฌา ศรแสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๙๒

เด็กชายพงษธรณ์ โสมศรีแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๙๓

เด็กชายพชรพล สนรัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๙๔

เด็กชายพิชานนท์ แซ่เดียว

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๙๕

เด็กชายไพศาล พะเนตรรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๙๖

เด็กหญิงผกามาศ ช่างหล่อ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๙๗

เด็กหญิงเพชรพีรดา แวดล้อม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๙๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ พรมประสาทสร
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๕๙๙๙

เด็กชายราเมศ ม่วงสำเภา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๐๐

เด็กหญิงยุวดี สุโขพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๐๑

เด็กหญิงศิราณี อุ่นชิม
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๐๒

เด็กหญิงศิวพร พรมบุบผา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๐๓

เด็กหญิงสุรัสสา โสมวงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๐๔

เด็กหญิงอภัสรา หืนกระโทก
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๐๕

เด็กหญิงอรจิรา ปตตาโพธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๐๖

เด็กหญิงอลิษา แก้วยา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๐๗

เด็กหญิงอัฐธิชา ประสานตรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๐๘

เด็กหญิงอัมพรพิมพ์ จอกสูงเนิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๐๙

เด็กชายพัคพงษ์ ชัยชุมพล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๑๐

เด็กชายสุชาครีย์ ก้านท้าว
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๑๑

เด็กหญิงกิตติธรา จานิกร
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๑๒

เด็กหญิงสิริกาญจน์ วงษ์คนิช
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๑๓

เด็กหญิงสุธิดา มานุจำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๑๔

เด็กหญิงสุนิสา โคสีงาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๑๕

เด็กหญิงสุวิชาดา เหลาคม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๑๖
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ แก้วปญญาสกุล

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงรืนฤดี

่

พูนผล
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๑๘

เด็กชายพลาธิป ทองสุขดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๑๙

เด็กชายศุภกฤต วงศ์ชาลี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๒๐

เด็กหญิงนันทิตา คะเชนทร
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๒๑

เด็กหญิงสุภาวดี โคกทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๒๒

เด็กหญิงอารยา นาราช
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๒๓

เด็กหญิงปฐมา ชุมนุมดวง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๒๔

เด็กชายนรากร ศรีสุขใส
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๒๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่ซือ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๒๖

เด็กหญิงกันยารัจน์ ฉำโสฬส
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๒๗

เด็กชายชาติพงษ์ นาราช
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๒๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ศิลากุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๒๙

เด็กหญิงจารุวรรณ สร้างนา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๓๐

เด็กชายโชติพัฒน์
ศรีสว่างปญญากุล ๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๓๑

เด็กชายเนติพจน์
ศรีสว่างปญญากุล ๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๓๒

นายกรกฤต เธียรทรานนท์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๓๓

นางสาวธัญญารัตน์ โพพยัคฆ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๓๔

นางสาวปณิตา พันธ์บุตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๓๕

นางสาวปนัดดา แก่นสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๓๖

นางสาวพรพิมล นุ่มนวลศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๓๗

นางสาวมุฑิตา อุ่นสิม
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๓๘

นายสราวุธ มีจู
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๓๙

นายอนัน แก้วแสนเมือง
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๔๐

นายอภิโชติ สมสง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๔๑

นายอภิรักษ์ แก้วไพฑูรย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๔๒

นายพีรพัฒน์ สวัสดิเอือ

์ ้

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๔๓

นายพงศ์ทรัพย์ ศรีตะสังข์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๔๔

นายศุภกร โภคา
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๔๕

นายเจษฎา เจริญขุนทด
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๔๖

นางสาววทัญูตา ปกเสติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๔๗

เด็กหญิงปภาวริณฑ์ เลือดไทย
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๔๘

นางสาวภัทรวรินทร์ ชุมนุมดวง
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๔๙

นางสาวอัญชลี ปราบภัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๕๐

นางสาวชณิญา สระประโคน
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๕๑

นางสาวจันทร์สุดา โพธิกฎ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๕๒

นายทวีโชค โก๊ะรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๕๓

นางสาวปรกร คำพิสาร
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๕๔

นางสาวปริยากร นาเพชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๕๕

นางสาวปรียาภัทร โสมไธสง
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๕๖

นางสาวศรินยา ชัยยันต์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๕๗

นางสาวธัญยรัตน์ กองสกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๕๘

นางสาวกิตติญา พรมมา
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๕๙

นางสาวสวรรยา ลับกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๖๐

นางสาวนฤมล มังมี

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๖๑

นางสาวเด่นนภา สีโท
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๖๒

นายเกียรติศักดิ

์

ชะตารัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๖๓

นางสาวชลิตา นามนาค
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๖๔

นายธนะกิจ ศรีจำปา

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๖๕

นายวรเชษฐ์ ดวงมาเกิด
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๖๖

นางสาวนพมาศ เศษกระโทก
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๖๗

นางสาวกัลยา พันธ์ชา
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๖๘

นางสาวรุจิรา จันดารักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๖๙

นางสาวสุทรีลักษณ์ วงค์ตรีเนตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๗๐

นางสาวนารีรัตน์ กอนไธสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๗๑

นางสาวจารีฎา สุทธิ
๐๒/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๗๒

นางศิราณี แสงแดง
๐๓/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๗๓

นางสาวเขมิกา เอียมสะอาด

่

๒๔/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๗๔

เด็กชายไพรพงศ์ เพชรศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๗๕

เด็กหญิงชมพูนุช มันน้อย

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๗๖

เด็กหญิงวาสนา สุมรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงผักบุ้ง ศรีสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๗๘

เด็กหญิงสมฤดี ยีรัมย์

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงกุลจิรา รุ่งเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๔ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๘๐
เด็กหญิงสุวรรณหงษ์ ขาวรัมย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๘๑

เด็กหญิงจินตนา เพ็ชรัตน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๘๒

เด็กชายคริสวัฒน์ วินิจฉัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๘๓

เด็กชายธีรเมธ ศรีคำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๘๔

เด็กชายวรศักดิ

์

ดำมีขาว
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๘๕

เด็กชายศรายุทธ มูลหา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๘๖

เด็กชายสหรัฐ เหล็กจีน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๘๗

เด็กชายอดิศร เรืองสุขสุด
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๘๘

เด็กชายอำนาจ มูระคา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๘๙

เด็กหญิงนัฐภรณ์ อ่อนละมูล
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๙๐

เด็กหญิงศศิภัส สาเรรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๙๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เบ็ญจศาสตร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๙๒

เด็กชายธนโชติ ไกรดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๙๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

พรหมประดิษฐ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๙๔

เด็กชายภูตะวัน ตอนรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๙๕

เด็กหญิงหรรษา สอนวงค์แก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๙๖

เด็กหญิงนภัสศร คงศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๙๗

เด็กชายศรายุทธ ประชาริโก
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๙๘

เด็กชายวงศ์พัทธ์ เกิดศิริ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๐๙๙

เด็กหญิงนิรันดร์ สมานทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๐๐

เด็กชายจิตติพัฒน์ ว่องไว
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๐๑

เด็กชายประสูตร พูดเพราะ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๐๒

เด็กชายยศวัฒนา บุญทา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๐๓

เด็กชายวรวุฒิ บุญหนุน
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๐๔

เด็กชายสิริศักดิ

์

สุขสิริโรจนกุล
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๐๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ แสงกล้า
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๐๖

เด็กชายอลงกรณ์ เหมทอง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๐๗

เด็กหญิงกัญญาณี บุญสม
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงจิราพร อุทยา
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๐๙

เด็กหญิงชลดา ศรีสันติ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงฐนิดา บุญเจียม
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงณัฐชา ปนรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงนิชาภา ใจกล้า
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงมนัสขวัญ พันธ์งาม
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงรฌากร แสนทวีสุข
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๕ / ๕๐๘

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงวรพร เจริญศิริ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๑๖

เด็กหญิงสาวิตรี สุมมาตร
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๑๗

เด็กหญิงกนกพร คล้ายมงคล
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๑๘

เด็กหญิงอินทิรา ฉวิงรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๑๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีสุข
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๒๐

เด็กชายกวินทรา ศิริสุข
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๒๑

เด็กชายชนะศักดิ

์

เทิร์นเนอร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๒๒

เด็กชายพงศกร สมานมิตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๒๓

เด็กชายพงษ์เพชร เทียงธรรม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๒๔

เด็กชายภูริเดช เรืองรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๒๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

ขุนญารัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๒๖

เด็กชายสีหราช แสงเกษ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา สุขจิตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงชนัญธิดา ดอนจันทึก
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงชนาธิป อุ่นเรือน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๓๐ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
บานประโคน

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๓๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชะรุงรัมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๓๒

เด็กหญิงวนิญา งาทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๓๓

เด็กหญิงปาลิตา เทียงธรรม

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๓๔

เด็กชายจีรภัทร อักษร
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๓๕

เด็กชายจุตรภัทร อาญาเมือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๓๖

เด็กชายเดชาธร พวงเกษร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๓๗

เด็กชายธนายุทธ ใจกล้า
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๓๘

เด็กชายธีรพัฒน์ พูดเพราะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๓๙

เด็กชายรัฐภูมิ กันฑะตา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๔๐

เด็กชายสุทธิราช สุขจิต
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงขนิษฐา แสนประดิษฐ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงบุษยา ขจัดโรคา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๔๓

เด็กหญิงพิยดา บุญหนุน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๔๔

เด็กหญิงพรนภา พนาวร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๔๕

นางสาวจริยา พลชำนาญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดหนองแวง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๔๖

เด็กชายพงศ์ภัค เวสสันดร
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๔๗

เด็กหญิงศิริประภา สุทธิสาร
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๔๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา จูประโคน
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๔๙

เด็กหญิงจรัสรวี สวายสอ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๖ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๕๐

เด็กหญิงอนัญญา แก้วกำกง
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๕๑

เด็กหญิงสุชานาถ ประนางรอง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา สีดาดี
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๕๓

เด็กชายวรวุฒิ ครองไธสง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๕๔

เด็กหญิงสศิธร นุ่มนวลศรี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๕๕

เด็กชายกรรณสูตร สุขนางรอง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๕๖

เด็กชายแสงตะวัน ศิริวงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๕๗

เด็กชายพีระพล กุดไธสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๕๘

เด็กชายณพชร นาวีสัมพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๕๙

เด็กชายเอกฤทธิ

์

ประนางรอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๖๐

เด็กชายสิทธินนท์ จานรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๖๑

เด็กชายฉัตรบดินทร์ แสนสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ บุญลือ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๖๓

เด็กหญิงพิยดา บุญไทย
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๖๔

เด็กหญิงธนภรณ์ สดรุกขา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงอภิญญา พินิจกิจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๖๖

เด็กหญิงชลธิมาศ ปนะสา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๖๗

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สงกระบัตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๖๘

เด็กหญิงวรัทชยา สังขกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงขวัญฤดี เหมาะแก
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงเจนจิรา ประจักษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๗๑

เด็กหญิงพศิกา แบะสกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๗๒

เด็กหญิงอุษณีย์ น้อยโลมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๗๓

เด็กชายพลพิพัฒน์ บุญลือ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๗๔

เด็กชายอนันต์ ชัยบัง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๗๕

เด็กชายประกฤษ จูประโคน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๗๖

เด็กชายวิชยุตม์ ประจักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๗๗

เด็กชายศุภสัณฑ์ บุญลือ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๗๘

เด็กหญิงภัคณภัทร นาวีสัมพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๗๙

เด็กชายธนพล ประจักษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม วัดกัลยาณธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงขวัญฤดี จันทะพิลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๘๑

เด็กชายไชยนันท์ ข่าขันมณี
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๘๒

เด็กชายชลาวุฒิ ทองศรี
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ พิมพ์พา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๘๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

เรือนไทย
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๘๕

เด็กชายนิรุธ มุงคุณ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๘๖

เด็กชายวิทวัส หมืนโยชน์

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๘๗

เด็กหญิงชุติมณฑน์ แก้วประเสริฐ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๘๘

เด็กหญิงชนิตรา โคษา
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๘๙

เด็กหญิงพิลิษา อินทวิเศษ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๙๐

เด็กหญิงลลิตา สารนอก
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงสิริวรรณ จำปกาง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๙๒
เด็กหญิงสุนทราภรณ์ จำปกาง

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๙๓

เด็กหญิงอัฉรา ราฏธรรมา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๙๔

เด็กหญิงอนุธิดา อาจนนลา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๙๕

เด็กชายธีรเมธ ชะนะกูล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๙๖

เด็กหญิงสุพัตรา บุญสุวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๙๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ราฏธรรมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๙๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ นราวงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๑๙๙

เด็กชายประเสริฐ พรมมาแช่
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๐๐

เด็กชายรัชกฏ เทียกสา
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๐๑

เด็กชายตรีรัตน์ มูระคา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๐๒

เด็กชายฐิติฤกษ์ ดีจันทึก
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๐๓

เด็กชายกนกพล เหล็กเทศ
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๐๔

เด็กชายณัฎฐพล สวายพล
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๐๕

เด็กชายณัฐพล บุตโคตร
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๐๖

เด็กชายณัฐวุธ สรรพจารย์
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๐๗

เด็กชายธวีสิน สวายพล
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๐๘

เด็กชายธนกฤต เชือฉุน

้

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๐๙

เด็กชายธนดล วงษ์สามารถ
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๑๐

เด็กชายปรัตถกร หาญเหียม

้

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๑๑

เด็กชายภูธฤทธิ

์

เบ็ญจคุ้ม
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๑๒

เด็กชายภาณุวิชญ์ นาราช
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๑๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ทะนินรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๑๔

เด็กชายอัฐพล ลอกประโคน
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๑๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีสานุ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๑๖

เด็กหญิงจารุวรรณ มูระคา
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๑๗

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ผะกาเกตุ
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงณิชกมล เบ็ญคุ้ม
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงดวงกมล แห่งภักดี
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๘ / ๕๐๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงธนภรณ์ สวนเกษ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงบุญบันดาล มูระคา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๒๒

เด็กหญิงพรธีรา อยู่ยังยืน

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๒๓

เด็กหญิงวิภาดา เรืองประโคน
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๒๔

เด็กหญิงวรรณลดา ยอดนางรอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๒๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กิงชัยภูมิ

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๒๖

เด็กหญิงสุภนิดา รินอาโปร์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๒๗

เด็กชายไกรเทพ เปนนวล
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๒๘

เด็กชายคนธวัลย์ มีสานุ
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๒๙

เด็กชายฐปนวัฒน์ สีออน
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๓๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

อุ่นเรือง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๓๑

เด็กหญิงกันลิกา ศรีประโคน
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๓๒

เด็กหญิงกนกวรรณ พรมรุกชาติ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๓๓

เด็กหญิงจิณัฐตา วะดี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๓๔

เด็กหญิงจุฑารัตร์ บานนางแย้ม
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๓๕

เด็กหญิงนิวาริด แดงศรี
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงปริศรา เส็งนา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สุเววงค์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๓๘

เด็กหญิงพชร นากระโทก
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงวรัญญา มีสง่า
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๔๐

เด็กหญิงสุขพรรษา อัญชุลี
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๔๑

เด็กหญิงปณิดา ยอดนางรอง
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๔๒

เด็กชายนิพนธ์ หมูสีโทน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๔๓

เด็กชายภูวนาท เทียนถวาย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๔๔

เด็กชายธนกฤต จันสุวรรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๔๕

เด็กชายธีรภัทร ตลอดไธสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๔๖

เด็กชายภูวนัย พอกทรัพย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๔๗

เด็กชายอนัญลักษณ์ แซ่ตัง

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๔๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

สรรพจารย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๔๙

เด็กชายสิทธิชัย เตือยตุ่น

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๕๐

เด็กหญิงศาธิดา สุเววงศ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๕๑

เด็กหญิงกัญญาพร มณีกัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๕๒

เด็กหญิงรักษณาลี วุฒิไธสง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๕๓

นางพรรณิกา จัตุกูล
๐๑/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๕๔

นายองอาจ จัตุกูล
๒๓/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๕๕

เด็กหญิงชลิตา สาละ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๕๖

เด็กหญิงวรรณิดา พายสี
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๕๗

เด็กหญิงสุมาภรณ์ ไชยปญญา
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๕๘

เด็กชายธนโชติ ทองอ่อน
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๕๙

เด็กชายวัชรวิศว์ กำเนิดบุญ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๖๐

เด็กหญิงพิชชาภา กล้าจริง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงปาริฉัตร วรสิงห์
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงชัชนันท์ รารามนัส

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๖๓

เด็กชายฉัตรมงคล กำเนิดบุญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๖๔

เด็กหญิงณัฐพร กระจ่างจิตต์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๖๕

เด็กชายภาณุพงศ์ มาลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๖๖

เด็กชายขวัญชาติ เบ็ญคุ้ม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๖๗

เด็กชายชนุตพงษ์ บุญหมัน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงญานิศา อนันเพ็ชร
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๖๙

เด็กชายวิศรุต อุตมะชะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๗๐

เด็กชายกิตตินันท์ ชัยรัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๗๑

เด็กชายชลธาร อุ่นวงศ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๗๒

เด็กหญิงปรินทร เทียงทัศน์

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๗๓

เด็กชายศุภฤกษ์ ท้วมโพธิแก้ว

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๗๔

เด็กชายทินกร งามดี
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงอภิญญา โพธิกลัด

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๗๖

เด็กชายอชิษฎา อุ่นเรือน
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๗๗

เด็กชายทวัตถ์ชัย มาดี
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ อุทัยรัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๗๙

เด็กหญิงสุนิษา แสงลำ
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๘๐

เด็กหญิงศุภิสรา พลอามาตย์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๘๑

เด็กหญิงปรารถนา มันสลาย
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๘๒

เด็กหญิงอภิสรา อิสารัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๘๓

เด็กหญิงอภิษฐา อิสารัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงรุ่งมณี ยอดนางรอง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๘๕

เด็กหญิงทิภานันท์ ชัยฉลาด
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๘๖

เด็กหญิงวรกาญจน์ ยิงดี

่

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๘๗

เด็กหญิงสุชานันท์ ขวัญใจ
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๘๘

เด็กชายภูรินทร์ เยารัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๘๙

เด็กหญิงเจนสุดา สิงหนาท
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๐ / ๕๐๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๙๐

เด็กชายรัฐภูมิ เดชสูงเนิน
๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๙๑

เด็กชายเอกภพ พรมนัส
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๙๒

เด็กชายคมกฤษ สมหวัง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๙๓

เด็กชายกฤติพงษ์ สุขประจบ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๙๔

เด็กชายกิตติ ยังวารี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๙๕

เด็กชายก้องเกียรติ ปานบุดดา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๙๖

เด็กชายชัยมงคล ทองเบ้า
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๙๗

เด็กชายธราเทพ ศิริเวช
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๙๘

เด็กชายธนัท โหงอ่อน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๒๙๙

เด็กชายธีรภัทร ชินพลพลาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๐๐

เด็กชายนัทธพงศ์ นิลชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๐๑

เด็กชายปฏิภาณ พรมนัส
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๐๒

เด็กชายเมธัส แสงอนงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๐๓

เด็กชายยุทธนา มาดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๐๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ แข็งฉลาด
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๐๕

เด็กหญิงจิราภา ยอดสิงห์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๐๖

เด็กหญิงณีรณุท ขุมทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๐๗

เด็กหญิงณัฐชรี เครือศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๐๘

เด็กหญิงนิชดา ทองเบ้า
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๐๙

เด็กหญิงปยะธิดา ไชยริบูรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงอภิชญา ผิวนวล
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงอริสรา คุนุ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๑๒

เด็กชายอำนาจ สิงห์โยก
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงจิราพร พิลากรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๑๔

เด็กชายจิตติยานนท์ มะเยอะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๑๕

เด็กชายฉัตรมงคล เคนโยธา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๑๖

เด็กชายวีรภาพ สุราชวงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๑๗

เด็กชายอนุชิต แก้วประเสริฐ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๑๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ตันตะวาโย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๑๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชารัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงชลิตา บริสุทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงธิติมา ไชยบริบูรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๒๒

เด็กหญิงเบญจพร ชะมารัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงภาคินี นิลชัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงรุ่งฟา ชะมารัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๑ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๐๖๓๒๕

เด็กหญิงลลิตา คุนุ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๒๖

เด็กหญิงวันวิศาร์ แนวทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๒๗

เด็กหญิงศิริยากร ปะติตัง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๒๘

เด็กหญิงวรรณวิภา เรืองรัมย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๒๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สมศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๓๐

เด็กชายธีรวัฒน์ อำจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๓๑

เด็กชายเด่นภูมิ กุลไธสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๓๒

เด็กชายเจษฎากร ไยยอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๓๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ยะโสธร
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๓๔

เด็กชายภานุวัฒน์ สุขจิตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๓๕

เด็กชายรัชชานนท์ โคตรโย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๓๖

เด็กชายอธิชาติ สุขจิตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๓๗

เด็กชายอภินัน ปกกาละเน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๓๘

เด็กชายประยงค์ สมยา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๓๙

เด็กชายพงศกร ศิริสุข
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๔๐

เด็กชายไพรัมย์ อิสสารัมย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๔๑

เด็กชายวิชิต คำใบ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงชริทร์ดา ทองเบ้า
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงรัตติกาล แก้วการ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ปานบุดดา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงศิริวิภา หญิงงาม
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๔๖

นางสาวชยณัฐ ศรีลาโพธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๔๗

นายชัยพิชิต ลาทอง
๐๒/๐๘/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๔๘

นางสาววนิดา จะรอนรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๔๙

นางสาวสุดารัตน์ น้อยมนัส
๐๗/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๕๐

นางสาวอำภา บุปผา
๑๐/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๕๑

นายชัยวัฒน์ ชุมศิริวงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๕๒
ว่าทีร้อยตรีณรงค์ฤทธิ

่ ์

พูดชอบ
๒๐/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๕๓

นางอัมพร ศรีหิรัญพัลลภ
๐๙/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านบุ วัดหัวสนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๕๔

เด็กหญิงมรรษภรณ์ สีมูลลาต
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๕๕

เด็กชายณัฐภัทร บุญศรีรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๕๖

เด็กชายภานุวัฒน์ แก่นนวลศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๕๗

เด็กชายธีรภัทร เปยกสอน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๕๘

เด็กชายมโนช อ้วนเขนย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงธันชนก แจ่มใส
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงสุทธิกานต์ โกยกอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงณัฐวดี พนลำไย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงสุภจิรา อ่องกลิน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงนรีรัตน์ วิชัยรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงธิติมา แก่ลำราช
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๖๕

เด็กชายระพีภัทร โกยกอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๖๖

เด็กชายอภิวัฒน์ อินถวิล
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงยวิษฐา เสาใสศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๖๘

เด็กหญิงระพีปาน บุญมามอญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๖๙

เด็กหญิงโสภา ฤทธิพันธ์ม่วง

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงตรีเนตร จรรยา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๗๑

เด็กหญิงวิจิตรา ประสงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงตรีทิตยพิภา คล้ายทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๗๓

เด็กชายศักดินนท์ กองศักดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์อยู่จริง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๗๕

เด็กหญิงญาณิศา จันทร์อยู่จริง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๗๖

เด็กหญิงกนกพร จันทร์อยู่จริง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๗๗

เด็กหญิงศศิวิมล บุญเลิศ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงวรรณพร สนสี
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๗๙

เด็กชายธนกฤต แก้วกัญญา
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงธิชานันท์ เหลืองสุก
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๘๑

เด็กชายธีธัช คงคำวร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๘๒

เด็กชายปญญากร ปราบภัย
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงพรรณษา เดียรประโคน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๘๔

เด็กหญิงณัฐวดี มงคล
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๘๕

เด็กหญิงปยะธิดา สลับทอง
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๘๖

เด็กหญิงวารินทร์ ศิริโชติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๘๗

เด็กหญิงไปรยา พรหมบุตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๘๘

เด็กชายพิสิฐ วุฒิธนบูลย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ยอดเยียมแกร

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงนัชชา อุดมสิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๙๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เทศทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๙๒

เด็กชายธีรเทพ จีนเกา
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๙๓

เด็กชายวรวุฒิ เนียมกูล
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๙๔

เด็กชายศุภกิจ ศรีใจแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงปาริฉัตร แสงคำ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๙๖

เด็กหญิงดวงมณี หงษ์วิเศษ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๙๗

เด็กชายปโยรส ฤทธิพันธ์ม่วง

์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๙๘

เด็กชายสุรดิษ ยินดีรส
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๖๓๙๙

เด็กชายวีรภัทร ไชยจักร
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๐๐

เด็กชายนภัสกร บัวละคร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมจิต

วัดปาสมบูรณ์ธรรมาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๐๑

เด็กชายศุภกานต์ ฟสันเทียะ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๐๒

เด็กชายจินดา สายหยุด
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๐๓

เด็กชายชนะ แสนศักดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๐๔

เด็กชายไชยมงคล เถือนสุวรรณ์

่

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ อยู่เย็น
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๐๖

เด็กชายสิราวิชญ์ จักรปาน
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๐๗

เด็กชายสิทธินนท์ มีสง่า
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๐๘

เด็กชายอนุพงษ์ ระยาย้อย
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๐๙

เด็กหญิงนลินทิพย์ นิยม
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๑๐

เด็กหญิงนันทิดา มิตรชอบ
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงปุณยวีร์ นามวิเศษ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงพิมลวรรณ สอนกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงวริศรา บุญจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงอรพิมล ปานจิต
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๑๕

เด็กหญิงอุษณิษา คำมณี
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตรีวิเศษ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๑๗

เด็กชายเปนเอก คุตะนนท์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๑๘

เด็กชายศุภวิชญ์ เข็มทอง
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๑๙

เด็กหญิงสุภาวิณีย์ นาดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๒๐

เด็กชายพันธวัช รัศมี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงกัญญา บรรเทิงใจ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๒๒

เด็กหญิงสุนิษา ลำเฟอย
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๒๓

เด็กหญิงอุไรพร แพงพรมมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๒๔

เด็กชายศุภกร พรภู
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๒๕

เด็กชายรัชภูมิ ดงประขา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงพิมลรัตน์ มัจฉา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๒๗

เด็กชายฐิตินันท์ ไชยนาน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๒๘

เด็กชายวีระชัย ถ่างกระโทก
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๒๙

เด็กหญิงกาญจนา สำเภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๔ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๓๐

เด็กชายพงศธร ยศโสธร
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๓๑

เด็กชายทัตเทพ เพชรวิเศษ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๓๒

เด็กชายนนทชัย ศรีนำย้อย
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๓๓

เด็กชายธีรวุฒิ ชะแรรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๓๔

เด็กชายพีรภัทร พันธุลาวัณย์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๓๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เรียจี

่ ่

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๓๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เมืองกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๓๗

เด็กชายณัฐพงษ์ พิมมาส
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๓๘

เด็กชายเริงฤทธิ

์

ชารีแสน
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๓๙

เด็กชายก้องภพ ประสันแพงศรี
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๔๐

เด็กหญิงวรรณกร ลาพุฒ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงกชกร ยลไชย
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงศิริวรรณ ธรรมเกษร
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงนัตติยา โชคบัณฑิต
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๔๔

เด็กหญิงสุจิตรา โชคบัณฑิต
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงฐิติพร จันทะศรี
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงสุธาสิณี พร้อมเพรียง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงมนิภา จันลา
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๔๘

เด็กชายออมสิน ชารีแสน
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๔๙

เด็กหญิงสรัญพร มะลิเมือง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๕๐

เด็กหญิงลลิตา หลอดแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๕๑

เด็กหญิงสุวนันท์ เร่งรีบ
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ช้อนรัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงจันทรา นามเกษม
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๕๔

เด็กชายภาคิน โสภากุล
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๕๕

เด็กหญิงศิริประภา เมฆโพธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๕๖

เด็กชายอภิชาติ คะเรรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๕๗

เด็กชายชัยวัฒน์ จันทะสอน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๕๘

เด็กหญิงพิยดา โสภากุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๕๙

เด็กหญิงลูกเกด โสภากุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๖๐

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ฤทธิระสาย

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๖๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ถาเหลา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๖๒

นางสาวจิตติมา ทองดี

๒๙/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๖๓

นางสาวจิตพร เอาทวีรัชต์
๑๘/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๖๔

นายเรวัตร ชำนาญเท
๑๗/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๕ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๖๔๖๕

นางสาวแสงอรุณ กุนอก

๒๘/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๖๖

เด็กชายธนันชัย บุตรโสภา
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๖๗

เด็กหญิงปภาดา อุ่นเรือง
๒๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๖๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ สิงห์สถิตย์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กุลยะ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงสุขภาพร สุขจิต ๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๗๑

เด็กหญิงมัฑนา พูนทวี
๒๙/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงจันจิรา เตียบประโคน
๒๕/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๗๓

เด็กหญิงฐิดาพร แก้วระวัง
๑๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงวรัญญา หงมณี
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แซ่ถัว

่

๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๗๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขจิต
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงปยฉัตร ตังมัน

้ ่

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๗๘

เด็กหญิงมนสิชา สมศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงพิญาดา บุระคร
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาเยา หงอนไก่  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๘๐

เด็กชายนัฐพงษ์ เสาชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๘๑

เด็กชายจิรสิน จะเรืองรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๘๒

เด็กชายฐิติวัฒน์ พิษพงษ์พันธ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๘๓

เด็กชายณัฐพล หนูเทศ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ สร้อยเสน
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๘๕

เด็กชายพุฒินาท รอดสุโข
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๘๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ยกดี
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๘๗

เด็กชายภูวดล เติมนอก
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๘๘

เด็กชายวัชระพล จันทร์ประโคน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๘๙

เด็กชายวีระชาติ เล็กประโคน
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๙๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา นวลสำลี
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๙๑

เด็กหญิงแก้วฟา แบะสกุล
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงจิรัชญา วงศ์มล
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๙๓

เด็กหญิงดลพร ชืนวิเศษสุข

่

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๙๔

เด็กหญิงนัฐธิณี เสาชัย
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงนภัสกร สอนโฮม
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงสิริวิมล ประจักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๙๗

เด็กหญิงแพรวา มีรอด
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๙๘

เด็กหญิงเพียงขวัญ สมบุญรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๔๙๙

เด็กหญิงโยษิตา ชาปด
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๐๐

เด็กหญิงอัฐภิญญา ประจักษ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๐๑

เด็กหญิงจันทร์ธิมา ลาเสือ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงจุฑาพร มณีวงศ์วิจิตร
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๐๓

เด็กหญิงราตรี ราชเสน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๐๔

เด็กชายจิรภัทร ประจักษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๐๕

เด็กชายอัครพล ประนางรอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๐๖

เด็กชายอดิศร พะรารัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๐๗

เด็กชายราเมนทร์ ชิดครบุรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๐๘

เด็กชายคมสัน ยอดเยียมแกร

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๐๙

เด็กชายพัชรพล สัตย์รัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๑๐

เด็กชายสุธาคิน ปรางค์นอก
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงพรธิดา ศาลางาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๑๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา สังวัฒยาย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๑๓

เด็กหญิงพัณณิตา เสือหาว
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงสวิตตา ประนางรอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๑๕
เด็กหญิงกาญจนามาศ

เชือวงศ์

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๑๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ราษกล
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงชนัดดา เจริญผล
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงสุภาพร อุ่นใจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงสุนิสา ยอดเยียมแกร

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงพรพิมล ประจักษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประนางรอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๒๒

เด็กชายพีระภัทร บำรุงเวช
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๒๓

เด็กหญิงนริศรา สุขมาก
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๒๔

เด็กชายเจษฎา ศิริบุตวงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๒๕

เด็กชายเจษฎาภร ทองก้อน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๒๖

เด็กชายสุวิด ประจักษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงธาดารัตน์ ศรีเมือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๒๘

เด็กหญิงปฐมพร ตุมหนแย้ม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงวิยะดา ดวงศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๓๐

นายธนินทร์ ชาลีกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๓๑

นายคมสันต์ สัตย์รัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๓๒

เด็กชายเกือกูล

้

กล้าเหมาะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๓๓

เด็กชายพีมวัฒน์ แก้วพืงทรัพย์

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ ประจักษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๓๕

เด็กชายศราวุธ คงสุขมาก
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๓๖

เด็กชายวงศ์ศักดิ

์

ถาวรสันต์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๓๗

เด็กชายศักดิกรินทร์

์

ประชุมดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๓๘

เด็กชายชุติสรณ์ หนูเทศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงเทพสุรีย์ แก้วลอย
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๔๐

นางสาวอุษณีย์ ศรีสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๔๑

เด็กชายวีรพันธ์ บุญประสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๔๒

เด็กชายกวีพัฒน์ ไทยลือนาม
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๔๓

เด็กชายชินภัทร ปุมสันเทียะ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๔๔

เด็กชายภูริภัทร์ แจดนวน
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๔๕

เด็กชายอัครพล เสกขา
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๔๖

เด็กชายอนุชิต ทองโปรด
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๔๗

เด็กหญิงกนกพร จินพละ
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๔๘

เด็กหญิงกนกพร เพ็งทองหลาง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ดาทอง
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๕๐

เด็กหญิงกรกนก แก้วปริมประ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๕๑

เด็กหญิงพรนัชชา มีมัน
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงพิชญาภา มีศรี
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๕๓

เด็กหญิงศุนันธภร อาวุธพันธ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๕๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ นามทอง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๕๕

เด็กหญิงอรรัมภา พนารินทร์
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๕๖

เด็กหญิงอันยานี หมู่เพชร
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๕๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ คานบุตตะ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๕๘

เด็กชายคฑาวุธ ปานเขมา
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๕๙

เด็กชายจิรภัทร บุญฤกษ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๖๐

เด็กชายทวีคูณ เสมารัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๖๑

เด็กชายทวีชัย บุญประสิทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๖๒

เด็กชายปฏิณญา ดีราชรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๖๓

เด็กชายปณชัย บงสันเทียะ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๖๔

เด็กชายปณณวัฒน์ แจดนวน
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๖๕

เด็กชายอธิวัฒน์ รุ่งพิรุณ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๖๖

เด็กหญิงกชกร ชินรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๖๗

เด็กหญิงกานติมา รุ่งพิรุณ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๖๘

เด็กหญิงจิรัชยา ดาพัวพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๖๙

เด็กหญิงญาณิศา หอมเทียม
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๗๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปาปะนัง
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๗๑

เด็กหญิงบัณฑิตา อบอุ่น
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๗๒

เด็กหญิงปนัดดา ดีราชรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ เย็นตรี
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๗๔

เด็กหญิงโสรยา กล้าหาญ
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๗๕

เด็กหญิงอภิญญา ดีราชรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๗๖

เด็กชายกิตติพิชญ์ สรสิทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๗๗

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ไทยลือนาม
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๗๘

เด็กชายสุภมิตร ดำปานดี
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๗๙

เด็กชายเอกภพ ทองจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๘๐

เด็กหญิงจิตติมา ไชยสิทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงชมภูนุช คมทอง
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๘๒

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เฝาถนอม
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงธนัชชา ปาระบับ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงบัวตะวัน อาจเอือม

้

๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๘๕

เด็กหญิงศศิธร อุตราศรี
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงสารินี รองพล
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงสุฎา จันทร์อยู่จริง
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๘๘

เด็กหญิงสุภาพร จันกฤษ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงสุมินตรา วิชระโภชน์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงอนุธิดา สมมา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๙๑

เด็กหญิงนันธิดา ไทยลือนาม
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๙๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองโต
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงศศิภา ไชบุญญา
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๙๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

สอนไตรแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๙๕

เด็กหญิงนลิณี เด็ดชาด
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๙๖

เด็กชายธีรสิทธิ

์

คำศรี
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๙๗

เด็กหญิงกาญจนา บุญมามอญ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๙๘

เด็กชายนัทธพงศ์ นนทสุวรรณ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงปาลิตา บานนางแย้ม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๐๐

เด็กชายวรพล เวินกระโทก
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๐๑

เด็กชายสิทธิชัย บำรุงการ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๐๒

เด็กชายจักรภัทร นันสุนี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๐๓

เด็กชายณัฐพล เทียมกระโทก
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๐๔

เด็กชายภูริภัทร วันธานี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘๙ / ๕๐๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๐๕

เด็กชายยุทธนา จะโรจน์รัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๐๖

เด็กชายอภิวรรธน์ ทาวะรัตน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๐๗

เด็กหญิงสุจิรา แก้วกลม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๐๘

เด็กหญิงอดิศา ใสสดศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๐๙

เด็กชายศุภฤกษ์ บุญเยียม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๑๐

เด็กชายภัทรพล เทือนสุทน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๑๑

เด็กชายภูมิรพี ดวงสูงเนิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๑๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ปานใจนาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๑๓

เด็กชายอิศเรศ ปานใจนาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๑๔

เด็กชายพรศักดิ

์

อินธิเดช
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงหงฤษา คงสืบ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๑๖

เด็กชายสมบัติ ทะลารัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๑๗

เด็กชายศุภราช กองแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ มะลิงาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๑๙

เด็กชายศักดิชัย

์

บุญมามอญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๒๐

เด็กชายธีรภัทร์ เสาร์สุรินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๒๑

เด็กชายธีรพันท์ นาคะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๒๒

เด็กหญิงปริศนา โคตร์บ้ง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๒๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ เต็นประโคน
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๒๔

เด็กชายวีรพล พิพวนนอก
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๒๕

เด็กชายวีรยุทธ ซือสัตย์

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๒๖

เด็กชายศุภเสกข์ สีลาคุปต์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงกัลญา ศาลางาม
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๒๘

เด็กหญิงชาลิสา นันสุนี
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๒๙

เด็กหญิงฑิมพิกา ไพรสุรินทร์
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๓๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ติงนางรอง

่

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๓๑

เด็กหญิงสุนิษา มารมย์
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๓๒

เด็กหญิงสุนิสา ทองนาค
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๓๓

เด็กหญิงสุนิสา ศาลางาม
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๓๔

เด็กหญิงชนลณี ไชยสุวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๓๕

เด็กชายวงศกร ไพสีขาว
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๓๖

เด็กชายสงกรานต์ พรมมาวัน
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๓๗

นางสาวสุนิสา อาจสกุล
๑๘/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ ชาญสูงเนิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๓๙

เด็กหญิงวรรณา แฉล้มรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๔๐

เด็กหญิงโสภิตนภา พันสาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๔๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วดวงดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๔๒

เด็กหญิงนิภาพร โพธิสาย
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๔๓

เด็กชายธนากรณ์ ศรีนาค
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๔๔

เด็กชายพงศธร ส้มสาย
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงจิราพร แก้วดวงดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๔๖

เด็กหญิงชลธิชา สิมมาสุด
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๔๗

เด็กหญิงบุษราคัม พินิรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงรัชนวรรณ วัดตะกัว

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๔๙

เด็กชายธีระพงษ์ โจนกระโจม
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๕๐

เด็กชายปฏิภาน หลักคำ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๕๑

เด็กชายมณฑล ฉวีรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๕๒

เด็กชายวีระชัย เรือนไทย
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๕๓

เด็กชายอดิศร วงษ์กัณหา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงจิราภัค กสิกรรุ่งเรือง

่

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงสุทธิดา กาหวาย
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงแพรวา โกยชัย
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๕๗

เด็กชายปรเมษฐ์ คำดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๕๘

เด็กชายสุวิจักขณ์ แซ่อึง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๕๙

เด็กหญิงอรทัย โกยชัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๖๐

เด็กชายนพัตธร กล้วยประโคน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๖๑

เด็กชายยศพนธ์ ตังพงษ์

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงดวงกมล บุตรเพชร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงธนัชพร การะเกต
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๖๔

เด็กหญิงสิริยากร นัวกระโทก
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๖๕

นางไพรวัลย์ คำโฮง
๑๑/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๖๖

เด็กชายกิตติพงษ์ ฝายเทศ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๖๗

เด็กชายธนกฤต สีทานอก
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๖๘

เด็กชายนาวี ยืนยิง

่

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๖๙

เด็กชายนิธิพงศ์ ดัสโก
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๗๐

เด็กชายพงค์ภัค อินทร์สำราญ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๗๑

เด็กชายภัทรพงษ์ วงษ์ศรี
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๗๒

เด็กหญิงจันทา สิมมา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงสิริวิมล ตรีวิเศษ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๗๔

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วคำ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๑ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงสุภา อุสหดี
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงอรนลิน มีดก
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๗๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

สาบก
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๗๘

เด็กชายณัฐพล ชาญสูงเนิน
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๗๙

เด็กชายณภัทร ทองนันไชย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๘๐

เด็กชายรัตธพล สุขสำราญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๘๑

เด็กชายเอกราช สุทธิ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๘๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ อินทร์มนเทียร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๘๓

เด็กชายภูมิวัต ซังโห้
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๘๔

เด็กชายสิงหราช มาเอียม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๘๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สีทานอก
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๘๖

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ โพธิพยัคฆ์

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๘๗

เด็กหญิงสุนิษา เสยกระโทก
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๘๘

เด็กหญิงวิลัยลักณ์ ดอนไพรเมือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๘๙

เด็กชายสหภาพ ทาสีทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๙๐

เด็กชายอภิรักษ์ สมยิม

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๙๑

เด็กชายก้องภพ เบ้ามะโน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๙๒

เด็กชายโกศัยย์ อินทร์มนเทียร
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๙๓

เด็กชายพงศพัศ นะราช
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๙๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ วงษ์ศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงญาณิศา พุ่มห่าน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงญาดา พุ่มห่าน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงนริศรา ชาญสูงเนิน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สีไธสง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๖๙๙

เด็กชายพีระพัฒน์ เอือนไธสง

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๐๐

เด็กชายนันทพล สติมัน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๐๑

เด็กชายลือชัย ดีผาย
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๐๒

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ทับวิเศษ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๐๓

เด็กหญิงวารุณี ภูมิศรีจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงภาวินี ชมเหิม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงนลินทิพย์ เสาใสศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๐๖

เด็กหญิงชยานันต์ จันทะเสน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๐๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา เดชทวี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา วัดเทพพยัคฆ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๐๘

เด็กชายจิรพัฒน์ สุภผล
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๐๙

เด็กชายธนารักษ์ ดวงจิตดี
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๒ / ๕๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๑๐

เด็กชายพลวัตน์ ทองแท้
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๑๑

เด็กชายภักดี เปรียวไธสง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๑๒

เด็กชายสถาพร ชอบเสร็จ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๑๓

เด็กชายศุภกิจ แสนกล้า
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย พวงแสง
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๑๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ พางาม
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๑๖

เด็กชายธนภัทร ม่วงสำเภา
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงอนัญญา แดงวิบูลย์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงฟารุ่ง แก้วนคร
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๑๙

เด็กหญิงพรทิพย์ หงษ์ศิลา
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๒๐

เด็กหญิงพรรณพิษา ทาเงิน
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๒๑

เด็กหญิงเกริน ยืนยงค์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๒๒

เด็กชายภัทรนันท์ สุริชัย
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๒๓

เด็กชายอนาวิล ทองคำ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๒๔

นางสาวจริญญา จรเข้
๑๐/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๒๕

นางสาวจิราภา สมร่าง
๑๓/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๒๖

นายนิทัศน์ นาราช
๒๐/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๒๗

นายภูวเดช สมบุญศรี
๐๕/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๒๘

นางสุมาลี เสาเกลียว
๐๔/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๒๙

นางอัญชลี วิเศษฤทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๓๐

เด็กชายศุภนัย สุขล้อม
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๓๑

เด็กชายสุรพัศ ธิกา
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๓๒

เด็กชายปยวัฒน์ ติรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๓๓

เด็กชายวัชรพงศ์ โกยชัย
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๓๔

เด็กชายนัทธพงศ์ เกิดรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๓๕

เด็กชายณัฐพล เจริญขุนเทศ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๓๖

เด็กชายสาธิน แก้วกลม
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๓๗

เด็กชายภาณุพงศ์ กลิ่นนาค

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๓๘

เด็กชายศราเทพ จำปาสาร
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๓๙

เด็กชายจักรภัทร อินาวัง
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงธาวินี ศรีนางรอง
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๔๑

เด็กหญิงจิดาภา พรหมโสฬส
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๔๒

เด็กหญิงพรรณธนวดี แก้วกลม
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงอาริสา พันทอง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงนฤมล ประกลม
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ลดกระโทก
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๔๖

เด็กหญิงธีราภรณ์ ตู้ไธสง
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๔๗

เด็กหญิงปยมน เซียงโส
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๔๘

เด็กหญิงพัชราภา อย่าเสียสัตย์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๔๙

เด็กหญิงจีราพร เดชจรูญ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๕๐

เด็กหญิงพรศิริ อาสานอก
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๕๑

เด็กหญิงปาวีณา บุตรแวง
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๕๒

เด็กหญิงขวัญธิดา โกยชัย
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๕๓

เด็กชายธนากร จะเรดรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๕๔

เด็กชายวุฒิชัย ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๕๕

เด็กชายณัฐ พะเนตรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๕๖

เด็กชายจักรกฤษ แก้วกลม
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๕๗

เด็กชายกิตติ ทินประณี
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงธนัญญา เหลืองอ่อน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๕๙

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วกลม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๖๐

เด็กชายขจรศักดิ

์

มาดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๖๑

เด็กชายนิติภูมิ อันนะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๖๒

เด็กชายจารุกิตต์ ทะเนินรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๖๓

เด็กหญิงศศิธร มันยืน

่

๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๖๔

เด็กชายธนพัฒน์ พุทธิชาติ
๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๖๕

เด็กชายลือชา เสาเปรีย
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงดลยา หาญเขียว
๒๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงวรรณเพ็ญ มูระคา

๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๖๘

เด็กชายวีรชิต สวายพล
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๖๙

เด็กชายรพีภัทร ฉุนกระโทก
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงชนิกานต์ ออกประโคน
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๗๑

เด็กหญิงนิรัชพร จิตเจริญ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขาม วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๗๒

เด็กชายธนากร มาพิทักษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๗๓

เด็กชายบวรทัต อินทร
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๗๔

เด็กชายพัชรพล สนโสม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๗๕

เด็กหญิงมิงกมล

่

วึงประโคน
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย วัดปาโคกสะอาด  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๗๖

เด็กชายทักษิณ จันธานี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยดิษฐ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๗๘

เด็กชายธรรมวัฒน์ โพธิแก้ว

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๗๙

เด็กชายศุภกร จินดาศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๘๐

เด็กชายพงศภัค เขจรสรรค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๘๑

เด็กชายศราวุธ อุดต๊ะสอน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๘๒

เด็กชายศุภโชค จันทร์อาหาร
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๘๓

เด็กชายพิศณุภัณฑ์ หมู่เพชร
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงศิริประภา ปาคำทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๘๕

เด็กชายปยะนัส พรหมนัส
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๘๖

เด็กชายพัชรพล โสมกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๘๗

เด็กหญิงวิลาสินี วรรณกาล
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๘๘

เด็กชายภูมินทร์ เวียกไธสง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๘๙

เด็กหญิงญาตาวี อุ่นอินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๙๐

เด็กชายธนศักดิ

์

อิงกรัม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๙๑

เด็กชายตะวัน ชำนาญกลาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๙๒

เด็กชายอรรถพร พระแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๙๓

เด็กหญิงคริษฐา อบมาลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๙๔

เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วรากยาง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงธิญาดา ยวงบริบูรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงยนิษฐา ก่อเกือ

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๙๗

เด็กชายกรวิชญ์ กรอบทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๙๘

เด็กชายไกรวิชญ์ สมสอาด
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๗๙๙

เด็กชายวรวิท มงคลจักรวาฬ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๐๐

เด็กชายศราวุธ บุตรดีขันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ นุโยค
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ น้อยเกิดพะเนาว์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๐๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

อุทธิยา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๐๔

เด็กหญิงวัชราพร แสงนาค
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๐๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หลอดแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๐๖

นางสาวขนิษฐา ปากชำนิ
๐๕/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๐๗

นางนฤมล ธนกุล
๑๐/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๐๘

นางสาวนลิศรา พรหมโสฬส
๐๓/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๐๙

นางสาวปภาวดี หริรักษ์วงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๑๐

นางสาวปวีณา คงสวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๑๑

นางสาวปารวี เขมโชติกูร

๑๑/๑๑/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๑๒

นางสาวพรพิมล แก้วอุทัศน์

๑๓/๑๑/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๑๓

นางสาวพิณญาดา บุตรกันหา
๐๗/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๑๔

นางสาวพิมพ์ลภัส เจริญศรี
๑๐/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๑๕

นางสาวพิไลวรรณ กว่างสนิท
๒๔/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๑๖

นางวิไลพร เงินสมบัติ
๑๒/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๑๗

นางศันสนีย์ ผิวทน
๓๐/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๑๘

นายสุรเชษฐ์ เยียมมโน

่

๒๙/๐๕/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๑๙

นายสุเมธ ปานศิลา

๒๘/๑๒/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๒๐

นางอนงค์นุช วงษ์คนิด
๐๑/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๒๑

นายอภิรัตน์ สมญาติ

๒๕/๑๒/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๒๒

เด็กชายนนทวัฒน์ หินแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๒๓

เด็กชายปภาวินทร์ เมืองสีดา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๒๔

เด็กชายพลากร เขินภัย
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๒๕

เด็กชายพิเชษฐ์ ประใจครบุรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๒๖

เด็กชายมณเฑียร บุญรักษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๒๗

เด็กชายวิสิทธิ

์

ทิพวัน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๒๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ รัตนวัน
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๒๙

เด็กหญิงจิราภา ไชยหงษา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๓๐

เด็กหญิงปภัสรา รอกระโทก
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงพิยดา โกยชัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๓๒

เด็กหญิงพิยดา
ประสาทเขตกาญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๓๓

เด็กหญิงวิชชุดา ปลาอีด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงอารียา คตวงฆ้อง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๓๕

เด็กชายณัฐพล บุญรอด
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๓๖

เด็กชายทินกร ด้วงแหวะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๓๗

เด็กชายพลพร เนือนสกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๓๘

เด็กชายพิพรรธ บุญจันทร์เชย
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๓๙

เด็กชายสงกรานต์ บุราญศาล
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๔๐

เด็กชายสมพงษ์ ประกิจรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๔๑

เด็กหญิงณัฐชยา ก่อเกือ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๔๒

เด็กหญิงพรพรรณ คำคูณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงศุภิกา สุขทวี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๔๔

เด็กหญิงสุพรรณษา สังขระ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๔๕

เด็กหญิงอลีนา สุขกำเนิด
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๔๖

เด็กหญิงนัยชนก สวมสุวรรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงมนฤดี เพ็งที
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๔๘

เด็กชายณัฐนันท์ จันทร์อยู่จริง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๔๙

เด็กชายไมเคิล สโตป
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ มีประเทศ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงญานิศา เจริญศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๕๒

เด็กหญิงดวงมณี อาจหาญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๕๓

เด็กหญิงอานัตชา พิมเสน
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๕๔

เด็กชายพงษ์ภิสิทธิ

์

ตรีเมฆ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๕๕

เด็กชายมนัส อาจเอือม

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๕๖

เด็กชายสวิตต์ สุขกำเนิด
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๕๗

เด็กชายอนุชิต ขานพรม
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๕๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุฤทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๕๙

เด็กชายครรณชิตพล วงค์สีนวน
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๖๐

เด็กชายปยะวัฒ แคนติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงชนัญชิดา พระศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงชาริกา ฮะสม
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๖๓

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ เสาใสศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๖๔

เด็กหญิงรุ้งทิวา วงษ์พินิจ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๖๕

นางสาวกนกวรรณ ประกิจรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๖๖

นางสาวคชาภรณ์ วงศ์ศักดา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๖๗

นางสาวชนม์นิดา สมุหเสนีโต

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๖๘

เด็กหญิงชมพูนุช วันณา
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๖๙

นางสาวทิพกัญญา ภูผิวเมฆ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๗๐

นางสาวชลดา จินดาศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๗๑

เด็กชายฆณฤต จันทร์ศิริ
๑๑/๓/๒๕๕๑

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๗๒

เด็กหญิงณัฐธยา บุญนาน
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๗๓

เด็กหญิงบุษกร แก้วกุลา
๒๐/๓/๒๕๕๑

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงสายธาร อินทร์นอก
๑๖/๖/๒๕๕๑

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๗๕

เด็กหญิงฉันทนา หอมโลก
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๗๖

เด็กชายไชยภพ ศรีมะเรือง
๓๐/๐๖/๒๕๕๑

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ รัวไธสง

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๗๘

เด็กชายเดชาธร สุทธินิยม
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงณิชาพร

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

๒๓/๙/๒๕๕๐
วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๘๐

เด็กหญิงปวีณอร ศสงคราม
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงอริสา พลเภา
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงฑิตยา สอนนอก

๒๑/๑๑/๒๕๕๑

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๘๓

เด็กหญิงชนิภา อังคปาน
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงธนิสรา เฉียงพิมาย
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๗ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๖๘๘๕

เด็กหญิงญาดา แฉล้มชาติ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงสิรยา สังข์ศรีอินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๘๗

เด็กชายพงศกร แก้วสุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๘๘

เด็กชายพงศกร ผันพิมาย
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๘๙

เด็กชายจักรี ชาลี ๖/๔/๒๕๕๐ วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๙๐

เด็กชายสรศักดิ

์

เค้าไธสง ๘/๓/๒๕๕๐ วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๙๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

โพธิดนัย

์

๑๖/๑/๒๕๕๐
วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๙๒

เด็กชายราเชนทร์ ฉิมมาทอง
๑๗/๖/๒๕๔๙

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๙๓

เด็กชายยศชนินทร์ คำภูมี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๙๔

เด็กชายชลสิทธิ

์

มัดทองหลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๙๕

เด็กชายศุภกฤต เทนคำเนาว์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงอัญชลี ปนะถา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงอัญชลี รุ่งเรือง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๙๘

เด็กหญิงอาราญา ปะระกรรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงขวัญข้าว พิมพ์ภา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๐๐

เด็กหญิงปทมาพร ประพงษ์พันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๐๑

เด็กหญิงเวทกา สุทธินิยม
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๐๒

เด็กหญิงธมนวรรณ ทีรัก

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๐๓

เด็กหญิงชนิภา วัชระกาวีศิลป
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๐๔

เด็กชายอรรถวุฒิ ดุชิดา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๐๕

เด็กชายสุรนาท เลิบไธสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๐๖

เด็กชายยุทธพง์ ไชลดัส
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๐๗

เด็กหญิงสุภัชชา บุญเรือง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงเกตุวดี เพ็ชรสุดง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๐๙

เด็กหญิงศุภิสรา เชิดพานิช
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๑๐

เด็กหญิงปริยากร ไชยภักดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๑๑

เด็กชายนภสินธุ์ ชาลีวัน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๑๒

เด็กชายฉัตรชัย รักษาสระน้อย
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงเบญญา ถุยลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๑๔

เด็กหญิงนันธิญา เสือเครือ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๑๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คงเปนนิช
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๑๖

เด็กหญิงอรพรรณ ปะระกรรม
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๑๗

เด็กหญิงณัชชา พิมพ์เทศน์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

วัดโนนดินแดงใต้ โนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๑๘

เด็กชายเจษฎา แสงศรี
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๑๙

เด็กชายภูผา ใหญ่รัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๘ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๖๙๒๐

เด็กหญิงรุ่งฟา ใหญ่รัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงอังคนา ทองศรี
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๒๒

เด็กชายกฤษฎา แสนสุภาพ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๒๓

เด็กชายณภัทร เเก้ววิเชียร
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๒๔

เด็กชายมินทดา แปนเงิน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๒๕

เด็กชายยศติพงษ์ วงศ์วิเศษ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๒๖

เด็กหญิงชุติมา ชัยยา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา เเก้วละมัย
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงปณณิภา กำลังงาม
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๒๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชา พวกกระโทก
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๓๐

เด็กหญิงพรธิรา กองสุข
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๓๑

เด็กหญิงสุพรรณษา ทุมมา
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๓๒

เด็กหญิงเสาวณีย์ คนเทียง

่

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๓๓

เด็กหญิงอัญชิสา มีประเสริฐ
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๓๔

เด็กชายพีระพงษ์ พรมชัย
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๓๕

เด็กชายทีฆยุ วงศ์บุตตะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๓๖

เด็กชายธนภัทร นึกชัยภูมิ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๓๗

เด็กชายธีรชัย วอยพิมาย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๓๘

เด็กชายศุภวงศ์ ชะรารัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๓๙

เด็กหญิงปณิดา สายรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงสิรินันท์ คุณเลิศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงอัฐภิญญา สุขล้อม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๔๒

เด็กชายกวิน รูขะจี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๔๓

เด็กชายพงศกร คนเทียง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๔๔

เด็กหญิงจารุภา ไทยกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงช่อทิพ วิเศษ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงช่อผกา วิเศษ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงณิชนันท์ พิมพ์ทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๔๘

เด็กหญิงไมตรี เสามัน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๔๙

นางทองเพียร สอดเสน ๔/๓/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๕๐

นายสมยศ ดวงรัตน์ ๒/๕/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๕๑

นางเอมอร กิจสอ

๒๘/๑๒/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๕๒

นายกฤษฎา พันธ์มีสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๕๓

นายชิตพล โสมวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๕๔

นายณรงค์ศักดิ

์

อ่อนปะคำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๕๕

นายณัฐกิจ อบอุ่น
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๕๖

นายวุฒิชัย โถทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๕๗

นายธรรมรักษ์ ด่านขุนทด
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๕๘

นายพรเทพ คำคูณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๕๙

นายวัชรากร ปรังประโคน
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๖๐

นายศุภวิชญ์ มุขประดับ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๖๑

นายสุกฤษฏิ

์

มานางรอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๖๒

นายอนุพงศ์ ชัยภา
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๖๓

นายธวัชชัย โพธิศรี

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๖๔

นายชุติเทพ จรัลรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๖๕

นายจุลจักร เม็ดฝาย
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๖๖

นายจงรัก แพนพัฒน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๖๗

นายพงษ์ศิริ โคกทอง
๑๓/๑๐/๒๕๐๖

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๖๘

นายศักดินรินทร์

์

บัวจะโปะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๖๙

นายชินวัตร กองเงินนอก
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๗๐

นายเทวฤทธิ

์

สุวะรักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๗๑

นายบรรณวิชญ์ หาที
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๗๒

นายปาฏิหาริย์ ทวนกิง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๗๓

นายพีรพล ผาดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๗๔

นายรัตนพล โตคีรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๗๕

นายอภิสิทธิ

์

แก้ววิเศษ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๗๖

นายชินดนัย ทีรักษ์

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๗๗

นายธีระภัทร วันบรรจง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๗๘

นางสาวกฤษณา โตพะไล
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๗๙

นายกิตติวรา ประจงภักดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๘๐

นางสาวจิราพัชร ทับทิมไทย
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๘๑

นางสาวชนม์นิภา มาลี
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๘๒

นางสาวปยภัทธ์ ศรีแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๘๓

นางสาวรัตนาภรณ์ เพราะแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๘๔

นายสยาม เจริญผิว
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๘๕

นายอนิวัตติ

์

ส่งศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๘๖

นายอโนชา สีสา
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๘๗

นางสาวอรณิชา ตึกพงพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๘๘

นางสาวพิชชาภรณ์ สุทธิโส
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๘๙

นางสาวดาราพร ปานเขมา
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๐ / ๕๐๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๙๐

นายบูรณ์เดช สำอางค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๙๑

นางสาวพรรณภา ปานเขมา
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๙๒

นางสาววิพารา บุญชม
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๙๓

นางสาววิมล บุตรงาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๙๔

นายชินวัตร หอยสังข์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๙๕

เด็กชายวุฒิพงศ์ หาญนิยม
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๙๖

เด็กหญิงธันยา กุมภากูล
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๙๗

เด็กหญิงสุพรรณีย์ ราชกระโทก
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๙๘

เด็กหญิงปริยาพร แจดนวน
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๔๖๐/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เย็นนำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๐๐

เด็กหญิงณิชา พูนเปรียม

่

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๐๑

เด็กหญิงณิชานาฏ สิงห์ขรเขต
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๐๒

เด็กชายพัชรพล ทองเกลีย
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๐๓

เด็กชายสถาพร ศรีสวาท
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๐๔

เด็กชายประสิทธิ

์

สูแพะ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๐๕

เด็กหญิงปลายฟา สุกไกรสร
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงจุนทการ สุทธิกร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดส้มปอย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๐๗

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ ซ่อนกลิน

่

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๐๘

เด็กชายกิตติคุณ ดูเรืองรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๐๙

เด็กชายรัชชานนท์ สิงหาระโท
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๑๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

สุทาเข็ม
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๑๑

เด็กชายศิรวิชญ์ จำปาทอง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๑๒

เด็กชายศุภกร ผลอ่อน
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๑๓

เด็กชายศุภากร โรจนวรางกูร
๐๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๑๔

เด็กหญิงอาทิตยา ผิวพันธุ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงวนิดา ภูวิเศษ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๑๖

เด็กหญิงวริศรา ไวทำ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๑๗

เด็กหญิงสิรินภา ดาทอง
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๑๘

เด็กชายชวลิต อาษามนต์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๑๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เสาทอง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๒๐

เด็กหญิงนำผึง

้

สีสืบเชือ

้

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๒๑

เด็กชายเจนวิทย์ เทียงนิล

่

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๒๒

เด็กชายกรกฎ พัลวัล
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงพีรยา จันทร์แจ้ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๒๔

เด็กชายมาโนช เพชราวุฒิโชติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงไพลิน เกิดนวลรัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๒๖

เด็กชายทวัน กุรางรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๒๗

เด็กหญิงเกวลิน วิเศษชาติ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๒๘

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ถนันไทย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๒๙ เด็กหญิงเด็กหญิงอารียา

สีสุแล
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน วัดหนองสะแกกวน  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๓๐

เด็กหญิงพิชญานี เสาสิลา
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๓๑

เด็กหญิงศิรประภา ปตาระเต
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๓๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญนาน
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๓๓

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สนิทศรี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๓๔

เด็กหญิงกนต์รพี เหลาสิงห์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๓๕

เด็กหญิงคุณธีรา น้อยจันทร์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๓๖

เด็กหญิงณัฐสุดา ฉาไธสง
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๓๗

เด็กหญิงธาราทิพย์ บรรจง
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๓๘
เด็กหญิงพราวลักษณ์ ลักษณมนตรี

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๓๙

เด็กหญิงพัชรพร มาสำโรง
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๔๐

เด็กหญิงรุจิกานต์ จุไร
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๔๑

เด็กหญิงวาสินี คุตะวัน
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๔๒

เด็กหญิงสุจิรา จันทศร
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๔๓

เด็กหญิงแสงอรุณ แท่งทองหลาง
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๔๔

เด็กหญิงอรณัญช์ นาราช
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๔๕

เด็กหญิงอรทัย เปไธสง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๔๖

เด็กหญิงสุปริญญา ถัวนอก
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๔๗

เด็กชายหรรษกร โพทา
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงอริสา บัวลอย
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงณฐิดา เศษมาก
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๕๐

เด็กชายจตุรพร วันนอก
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูด่านงัว
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงสุณี กล้าเมืองกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงสุนิสา นามยันต์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๕๔

เด็กหญิงธนัญญา วันศรี
๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๕๕

เด็กชายรัชชานนท์ รัตทำ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๕๖

เด็กชายราเชนร์ มัควิน
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๕๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทีปะลา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๕๘

เด็กหญิงพรรณนิภา ปตตาระโพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๕๙

เด็กชายนิรุทธ์ คำแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๖๐

เด็กหญิงนีรนาต สุริผล
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๖๑

เด็กหญิงนัทธมน บุญส่ง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๖๒

เด็กชายนาคินทร์ ภิญญมุขสาพงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๖๓

เด็กชายอนุชิต ปสสาสุ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๖๔

เด็กชายพีรพล พละศักดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๖๕

เด็กชายพงศภร แก่นลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๖๖

เด็กชายปณณธร แสนนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๖๗

เด็กหญิงพุทธิชา พาลอุ่น
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๖๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดอกเด็งกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๖๙

เด็กหญิงธิดาวรรณ ธรรมนาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๗๐

เด็กชายปรเมศวร์ คึมสูง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๗๑

เด็กชายยุทธภพ ฉิมนาคพันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๗๒

เด็กหญิงธนากร ธรรมวงศ์ศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๗๓

เด็กชายธนพงษ์ มีศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๗๔

เด็กชายพิสิฐ อุรีรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๗๕

เด็กชายนำพุ สุวรรณ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๗๖

เด็กชายพนธกร โชติยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๗๗

เด็กชายเจษฎา บุขุนทด
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๗๘

เด็กหญิงจันทัปปภา โสชาติ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๗๙

เด็กหญิงมุกธิตา มีทรัพย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๘๐

เด็กหญิงปนิดา แซ่เจียว

๋

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๘๑

เด็กชายสรวิชญ์ เค้าไธสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๘๒

เด็กชายพงศกร คนคล่อง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๘๓

เด็กชายธานิน สะสารรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๘๔

เด็กหญิงพัชรพร ชนะชัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงศิรประภา บุญหนัก
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงณัฐนรี อามาตย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงธมลวรรณ เพ็ขรสุดง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๘๘

เด็กชายปวิช แท่นทองไทย
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๘๙

เด็กชายธนาธิป ชาลี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๙๐

เด็กหญิงแพรวพธู ด้วงตะกัว

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๙๑

เด็กชายธนาชัย สถานเถือน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๙๒

เด็กหญิงนงนุช ชูชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๙๓

เด็กหญิงอัญชิษา กาญจนะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๙๔

เด็กชายพงศกร ปตถาติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๓ / ๕๐๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๙๕

เด็กชายธนพล หาญยิง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๙๖

เด็กชายนันทพงศ์ โล่ห์ทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๙๗

เด็กชายวรวิทย์ ขอหาญกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๙๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โชรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๐๙๙

เด็กหญิงนิรชา แสงศาลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๐๐
เด็กชายสัณห์ แตรี-ชองมาร์ค

่

เอวราร์ด
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๐๑

เด็กชายสิปปภาส กวางขุนทด
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๐๒

เด็กหญิงเขมิกา แท่นทองไทย
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๐๓

เด็กหญิงศุภกร วงศ์เกียรติขจร
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงสวรรยา ปล้มสายแสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๐๕

เด็กหญิงเหมือนฝน ยอดบุญมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๐๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ สมเหมาะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๐๗

เด็กหญิงสุภาลักษณ์ ดียิง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๐๘

เด็กชายกฤษฎา ยุทธสูงเนิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๐๙

เด็กชายธนวัฒน์ เมินแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๑๐

เด็กชายวุฒิพงศ์ คำสุวรรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๑๑

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ทองเปลว
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๑๒

เด็กหญิงภัทรธิดา ทวีทรัพย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงจีรวรรณ ศรีจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๑๔

เด็กชายชนะชัย แสงอินทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๑๕

เด็กหญิงสิดารัตน์ สนวนรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๑๖

เด็กชายภัทรวิน โตอรุวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๑๗

เด็กชายชนะชัย อุริพันธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๑๘

เด็กหญิงวิชญวดา เทียมทอง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๑๙

เด็กชายณัฐนนท์ เม้าชุมแสง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๒๐

เด็กชายอดิเทพ เม้าชุมแสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๒๑

นายพีรพงษ์ ทองแม้น
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงกีรดา สมบูรณ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๒๓

เด็กหญิงจิราพร ยืนยาว
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๒๔

เด็กชายณัฐพล ชาติศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๒๕

นางสาวบุณยาพร แฉล้มชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๒๖

เด็กหญิงศลิษา จาบวิหค
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๒๗

นายอนุวัฒน์ ต้องติรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๒๘

นางสาวสุพรรณิการ์ อุ่นชิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๒๙

นายพลสิทธิ

์

กมลสิทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๓๐

นางสาวบวรรัตน์ มากศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๓๑

นางสาวแก้วตา ดวงใจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๓๒

นางสาวศิริวดี รักธรรม
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๓๓

นายณัฐพงษ์ จรรยา
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๓๔

นางสาวชลธิชา สิงห์พลงาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๓๕

เด็กหญิงกานต์ธีรา สงธรรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๓๖

นายญาณกิตติ

์

โรนพิมาย
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๓๗

นางสาวสุกัญญา ชัยภา
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๓๘

นางสาวจันธิดา บุญพูน
๑๗/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๓๙

นางสาวณัฐวรรณ สัมผัส
๒๗/๑/๒๕๓๑

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๔๐

นางสาวณิชนันทร์ ผากาเกตุ ๓/๗/๒๕๓๗ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๔๑

นายนพมาส ไตรพรม ๘/๓/๒๕๓๘ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๔๒

นางสาวอภัสรา วุฒิยา
๑๓/๖/๒๕๓๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๔๓

นางสาวอรพรรณ พิมพ์ศร
๑๕/๕/๒๕๓๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๔๔

เด็กชายกรกช จันทร์อยู่จริง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๔๕

เด็กชายปวริศ พวงโสม
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๔๖

เด็กชายรัฐนันท์ สวัสดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๔๗

เด็กชายศักดินา ดวงตา
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๔๘

เด็กชายกล้าณรงค์ โสวพรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๔๙

เด็กชายกฤติน พงษ์เจริญ
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๕๐

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญประกอบ
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ ปุเรนเต
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๕๒

เด็กหญิงฝาย รุกขสนธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๕๓

เด็กหญิงวิมลสิริ รอดกระโทก
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๕๔

เด็กหญิงเบญญา เลขสันเทียะ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๕๕

เด็กหญิงปวริศา ธรรมรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงชลธิชา พลเรือง
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๕๗

เด็กชายคมกริช ชัยวิเศษ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๕๘

เด็กชายพีรดนย์ ปะวันเตา
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๕๙

เด็กชายพนธกร เทียบอาจ
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๖๐

เด็กชายวายุ สมแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๖๑

เด็กชายวัชรพงศ์ พิมพ์ปรุ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๖๒

เด็กชายจักรภพ พลค้า
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๖๓

เด็กชายกษมา ชำนาญปน
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๖๔

เด็กชายภัทราวุธ บัวกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๕ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๖๕

เด็กชายภัทรดนย์ บุตรศรีภูมิ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๖๖

เด็กชายถิรวุฒิ วิเศษสัย
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๖๗

เด็กชายจีรวัฒน์ ชาญสูงเนิน
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๖๘

เด็กชายโชคชัย นุ่มอุปถัมภ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๖๙

เด็กหญิงกวิตา ไกรหา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๗๐

เด็กหญิงชนัญชิดา ทองเกียรติ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๗๑

เด็กหญิงวิภาวินี ชุมโท่โล่
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๗๒

เด็กหญิงเกวลิน ทิพย์สีหา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๗๓

เด็กหญิงสุภาพร อิมสำราญ

่

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงกีรติกา คำระหงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงชุติมาภรณ์ ฉุนเชือ

้

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงอินทิรา เจริญเอมโคกสูง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๗๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เพ่งพิศ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๗๘

เด็กชายอธิวัฒน์ สินสะโน
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๗๙

เด็กชายเลิศชัย บุตรน้อย
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๘๐

เด็กชายพรรษกร คำยา
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๘๑

เด็กชายกฤษฎา ผสมสี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๘๒

เด็กชายจรัสพงศ์ บุดดาวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๘๓

เด็กชายสุจินดา จำปาทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๘๔

เด็กหญิงกุลวดี เตียแอก

้

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๘๕

เด็กหญิงจิรนันท์ เกิดมี
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๘๖

เด็กหญิงจีระวรรณ มนต์แข็ง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๘๗

เด็กชายธีรพัฒน์ หอมยามเย็น
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๘๘

เด็กชายมงคล ทิพย์สีหา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงสุชาดา ดีดวงพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๙๐

เด็กชายอธิรัมย์ เยินรัมย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๙๑

เด็กชายนพนัฐ สมคิด
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๙๒

เด็กหญิงศิลปสุภา แก้วสุข
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๙๓

เด็กชายธีระชัย พิมพ์ปรุ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๙๔

เด็กชายนพดล เวียงคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๙๕

เด็กชายพีท สมเจตนา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๙๖

เด็กชายวิธวินท์ ชาศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๙๗

เด็กชายศรายุทธ พงษ์เชียงชา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๙๘

เด็กชายศักดิดา

์

อู่เสือพะเนา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๑๙๙

เด็กชายสุรเดช ทองศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๐๐

เด็กหญิงจิรภัทร วันจงคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๐๑

เด็กหญิงพาขวัญ เรียกประโคน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๐๒

เด็กหญิงมะลิวรรณ สำรวมจิตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๐๓

เด็กหญิงสาริกา บุญยะรัง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๐๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ โพธิศรีไม้

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๐๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

เหล่าเจริญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๐๖

เด็กชายทวีทรัพย์ ธรรมนาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๐๗

เด็กชายวายุภัก ไทยแท้
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๐๘

เด็กชายศุภกรณ์ พานทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงสุภาพร จำปาทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงศศิธร ทวีทา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๑๑

เด็กหญิงสุมิตรา เขจรสัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๑๒

นายปฏิภาณ ศิริพรหมชาติกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๑๓

เด็กชายภูวนารถ สระแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๑๔

เด็กชายกิงไผ่

่

ใจกล้า
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๑๕

เด็กชายชินดนัย เกาะสูงเนิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๑๖

เด็กชายธนชัย รอบครบุรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๑๗

เด็กชายธนัสชัย จันทร์หยัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๑๘

เด็กชายนครินทร์ นรินชาติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๑๙

เด็กชายนภัส พาสนิท
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๒๐

เด็กชายบารมี จีนบุตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๒๑

เด็กชายพีรพล ศรีนาคา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๒๒

เด็กชายพีรภาส นาคนวล
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๒๓

เด็กชายรัชชานนท์ เกาแกกูล
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๒๔

เด็กชายวรากร ผิวเดช
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๒๕

เด็กชายธวัตชัย คนชุม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๒๖

เด็กชายวิศิษฐ์ รุ่งเปา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๒๗

เด็กชายศักดา พายุพัด
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๒๘

เด็กหญิงสิราวรรณ ปุมสระเกษ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๒๙

เด็กหญิงชนัญญา สิงห์พลงาม
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๓๐

เด็กหญิงทิวารัตน์ ส่งศรี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๓๑

เด็กชายอดิเทพ เการัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๓๒

เด็กชายอัศฎาวุฒิ คุสิตา
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๓๓

เด็กหญิงจริยา หล่อแหลม
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๓๔

เด็กชายศิวดล ตะมลภาพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๓๕

เด็กชายวรเมธ ครำดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๓๖

เด็กชายณพธวรรษ จีนรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๓๗

เด็กชายนวรินทร์ ตึกสันโดด
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๓๘

เด็กชายพีรพล รักกะพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๓๙

เด็กหญิงแววณิภา นบสูงเนิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๔๐

เด็กหญิงศิริวิภา คนึงเหตุ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๔๑

เด็กชายปรีชา หาญชนะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๔๒

เด็กชายจาฏพัจน์ จีนบุตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๔๓

เด็กชายกฤษดา วงศรีจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๔๔

เด็กชายก่อการ ปดชา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงกรรลญา พวงผกา
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๔๖

เด็กชายรพีพัท นาคีสังข์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองโปง วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๔๗

เด็กหญิงนลิณี ประทัยสมัน
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๔๘

เด็กหญิงเยาวภา นุยอนรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๔๙

เด็กหญิงพิตตาภรณ์ คำพานสูงเนิน
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๕๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พระอินทร์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๕๑

เด็กหญิงวิรดา เพชรเลิศ
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๕๒

เด็กหญิงฐิตาพร แปนงาม
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๕๓
เด็กหญิงอภิชญาภรณ์

ทิมแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๕๔

เด็กชายอนุวัฒน์ โพธิศรี

์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๕๕

เด็กชายวีรยุทธ์ ศรีเคน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๕๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ กลินบุหงา

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๕๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองสุภะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยสาร
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๕๙

เด็กชายศุภวิชญ์ พรหมสุภา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๖๐

เด็กหญิงเกวลิน อรัญพันธ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ดวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๖๑

เด็กชายมารุต ประทุมศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๖๒

เด็กชายธรรมรัตน์ อินแพง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๖๓

เด็กชายภูศิลป สาแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๖๔

เด็กชายรพีภัทร์ ทองคำม้วน
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๖๕

เด็กชายยุทธชัย สีเพชร
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๖๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พาพาน
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงจิราพา ชุ่มเสนา
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๖๘

เด็กหญิงชนิตา การเพียร
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๖๙

เด็กหญิงทิตฐิตา การเพียร
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๗๐

เด็กหญิงศศิชา ทับทิม
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงสุนันทา สมบูรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๗๒

เด็กหญิงพิชญา เกษมศรี
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๗๓

เด็กชายธันวา แก้วแดง
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๗๔

เด็กชายพงศ์วรินท์ พัดพรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงกนิษฐา หนักแน่น
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๗๖

เด็กหญิงศุภดา บุญเกิดรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๗๗

เด็กหญิงณฐิกา บุตรทอง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๗๘

เด็กชายปยะราช มีศิลป
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๗๙

เด็กหญิงวทันยา เทวินรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๘๐

เด็กชายชาตรี หลวงสิตสา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๘๑

เด็กชายกิตติพงษ์ หวังสุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๘๒

เด็กชายอัครพล ชิงประโคน
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๘๓

เด็กชายคงยศ บุตรงาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๘๔

เด็กชายไตรภพ จุดงาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๘๕

เด็กชายณัฐพล ซ้อมประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๘๖

นางสาวพรทิพย์ ประทุมภา
๒๑/๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๘๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญครอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๘๘

เด็กชายปยะภูมิ เปรมสกุล
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๘๙

เด็กชายยุทธไพศาล คงวง
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๙๐

เด็กชายวชิรวิทย์ เกตุฟก
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๙๑

เด็กชายสมชาย ตุยารัมย์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงจันจนา ศิริสุข
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๙๓

เด็กหญิงจันทกานต์ บุญเจริญ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๙๔

เด็กหญิงณัฐชา วอนรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๙๕

เด็กหญิงดวงฤดี ศรีจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๙๖

เด็กหญิงปวีณา ประตังพะลัง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๙๗

เด็กหญิงสุจิตรา แก้วศรี
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๙๘

เด็กหญิงสุทธิดา ท้าวเงิน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๒๙๙

เด็กหญิงศุภากร โคนาบาล
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๐๐

เด็กชายนิติพัฒน์ แสนพรเลิศ
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๐๑

เด็กชายชาคริต ดูเรืองรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๐๒

เด็กหญิงเนธิตา ฉะภูมิรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๐๓

เด็กชายภาคภูมิ ศรีจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๐๔

เด็กชายสหสฤทธิ

์

จันทจร
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๐๕

เด็กหญิงพิจิตรา ชุมดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๐๖

เด็กชายอดิเทพ ยิมทองหลาง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๐๗

เด็กชายสมพร จุดงาม
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๐๘

เด็กชายกฤษฎา สระปญญา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๐๙

เด็กชายธีรพัฒน์ บุตรสอน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๑๐

เด็กหญิงกอบแก้ว ขาวมะเริง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๑๑

เด็กหญิงสุมาลี ฉิมงาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าปา วัดปาเขากระเจียว  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๑๒

เด็กหญิงกัญจนพร ใจกล้า
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๑๓

เด็กหญิงศศิวิมล วิงประโคน
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สามพิมพ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๑๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ฉวีกลาง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๑๖

เด็กชายชยกร ไชยสิน
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๑๗

เด็กชายวีรภัทร ยินรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๑๘

เด็กหญิงพรนภา พูนพิพัฒน์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๑๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ แก้วจงกูล
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๒๐

เด็กชายพิชุตม์ แฉล้มชาติ
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๒๑

เด็กหญิงจิรกานต์ แพไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงพิมพ์ดาว แก้วกลม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๒๓

เด็กชายดนุสรณ์ เฉียงพิมาย
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๒๔

เด็กชายวัชรพงษ์ คงสิน
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๒๕

เด็กหญิงโสภา เจริญรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๒๖

เด็กหญิงอารยา ทองมา
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๒๗

เด็กชายธนพนธ์ จันทร์หอม
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๒๘

เด็กชายจักรินทร์ ดวงมาเกิด
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๒๙

เด็กชายศุภสิน กันยา
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๓๐

เด็กชายวทัญยู กล้าหาญ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๓๑

เด็กชายพีระพล บุตรงาม
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๓๒

เด็กชายวีรชน เตียงศีรี
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สีดี
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๓๔

เด็กชายสุวพัชร เซ็งฮวด
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๓๕

เด็กชายนพดนัย จิตตะวะนา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๓๖

เด็กหญิงอริศรา พันละออง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๓๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ เอียมศรี

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๓๘

เด็กหญิงคจงจิตร์ ทวีบุตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๓๙

เด็กหญิงเกตุมณี ทวีบุตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๔๐

เด็กชายนวพล น้อยโลมา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๔๑

เด็กชายณัฐพล สุขรมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๔๒

เด็กชายพีรพล สีขาว

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๔๓

เด็กหญิงพัชริดา บุญกองชาติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๔๔

เด็กชายอาทิตย์ ปกกระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๔๕

เด็กชายรชฏ กันยา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๔๖

เด็กหญิงจุฑามาศ เสือมัจฉา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๔๗

เด็กหญิงนภสร สันทาลุนัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๔๘

เด็กหญิงทัศวรรณ นิลรัศมี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๔๙

นายอนุวัตร ทักท้วง
๑๒/๐๙/๒๕๒๘

กศน.อำเภอหนองกี

่

เก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๕๐

นายฉลอม เทศกระโทก
๐๑/๐๑/๒๕๐๔

กศน.อำเภอหนองกี

่

โคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๕๑

เด็กชายศาสตรา ช้อยกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๕๒

เด็กหญิงธนภรณ์ เขือนมัน

่ ่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๕๓

เด็กหญิงพรรณิภา ชัยแหม่ง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๕๔

เด็กหญิงวศินี แพทย์กลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงวัชราภา ทองภูบาล
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงเอมิกา ศิริเพชร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๕๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ บุ้งทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๕๘

เด็กชายนพชัย โสมพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๕๙

เด็กชายทักษิณ แก้วระวัง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๖๐

เด็กหญิงกริชนก บีท
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๖๑

เด็กชายทวีทรัพย์ จีนกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๖๒

เด็กหญิงศรัณย์พร พรหมทองพันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๖๓

เด็กหญิงศิรินภา แซ่เตีย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๖๔

เด็กหญิงสุภากร ชัยมาตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๖๕

นายไพทูลย์ สุขหนา ๘/๖/๒๕๒๖ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๖๖

เด็กชายอัครเดช โพธิกำเนิด

์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๖๗

เด็กหญิงประวีณา มนทองหลาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๖๘

เด็กหญิงพัชชานันท์ วินทะไชย
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงพิชชา ดีทองหลาง
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๗๐

เด็กหญิงวรรณนิภา พิมพา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๗๑

เด็กหญิงวิภาพร พงษ์ศักดา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงอรัญญา สุรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๗๓

เด็กชายธนภัทร ประจูลเนตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๗๔
เด็กชายกฤษณะพงษ์ ขันภา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๑ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๗๕

เด็กชายจักรภัทร ปรีดกระโทก
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๗๖

เด็กชายพิชิตชัย ปฏิเหตุ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๗๗

เด็กชายภูมินทร์ สุขพิพัฒน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๗๘

เด็กชายศักดา โลมขุนทด
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๗๙

เด็กหญิงกฤติมา เทพตาแสง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๘๐

เด็กหญิงกิตติยา ทองคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงจันทร์ธิมา เหลืองทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงเจนจิรา ทรงพระ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๘๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปรีดกระโทก
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๘๔

เด็กหญิงศิรัตน์ดา ลามี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๘๕

เด็กหญิงสุพัชชา เยืองรัมย์

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๘๖

เด็กหญิงอนุรดี พืชสิงห์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๘๗

เด็กหญิงอภิญญา เหง่าขามปอม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๘๘

เด็กหญิงอรอนงค์ จันทสมบัติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ทะอิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๙๐

เด็กชายสรวุฒิ ศรีอินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๙๑

เด็กชายธนาวัฒน์ บัวคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๙๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เขือนคำ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๙๓

เด็กชายอาทิตย์ แรมไธสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๙๔

เด็กชายชลชาติ สินธุชัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๙๖

นายกร กองสุข ๑/๕/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๙๗

นางสาวกรรณิกา สุทธิเพศ
๒๘/๕/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๙๘

นางขุสุนัณช์ แสนเมือง
๑๖/๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๓๙๙

นางคชภรณ์ สายบุตร
๒๙/๗/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๐๐

นายชัยอนันท์ บุญประสพ ๒๐/๙/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๐๑

นายธีรภัทร์ เจียมรัมย์ ๔/๒/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๐๒

นางนงลักษณ์ นามะสงค์
๑๒/๓/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๐๓

นางนฤมล สายบุญสา
๑๒/๙/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๐๔

นางนันทา โมกหอม
๑๙/๘/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๐๕

นายบรรพต สายบุตร
๑๒/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๐๖

นายปญญา ปองสีดา
๒๖/๙/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๐๗

นางสาวสุจิตรฐา ศรีนาคา
๑๗/๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๐๘

นางสุภาสิณี เบ้าจรรยา

๒๔/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๐๙

นายเชวง นมัสศิลา
๑๖/๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๑๐

นางสาวไพรลิน พรมโสภา
๓๑/๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๑๑

นายไพรศาล โมกหอม
๒๘/๕/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๑๒

เด็กหญิงอังคณา คำมี
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๑๓

เด็กหญิงพิมพิกา ภาสมบูรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๑๔

เด็กชายพงศ์ปณต แก่นหมัน

่

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๑๕

เด็กหญิงอัญชลี วิเศษสาตร์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๑๖

เด็กหญิงนิศา พลดงนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๑๗

เด็กหญิงอริสรา แนวกลาง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๑๘

เด็กหญิงวรัชญา คูณแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๑๙

เด็กชายดลวี วังทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๒๐

เด็กหญิงบงกช สิงห์ทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๒๑

เด็กหญิงลักษณาพร แสนกล้า
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงอรนภา เศษสุวรรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงณัฐนิชา รัตนาวิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๒๔

เด็กหญิงณัฐณิชา พลดงนอก
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๒๕

เด็กหญิงณิชากานต์ นอกลาง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๒๖

เด็กหญิงรินลดา สิงห์นาม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๒๗

เด็กหญิงวารี แซกรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๒๘

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ไชยรส
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๒๙

เด็กชายเมธัส ปะติตัง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงนิจจารีย์ พิมพ์จันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๓๑

เด็กชายณัฐพล โคตรภักดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๓๒

เด็กชายแฟนต้า กิรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๓๓

นางสาวชนนิกานต์ ฉำเมืองปกษ์ ๑/๔/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๓๔

นางสาวภัคสินี ผูกไมตรี

๒๙/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโนนขีเหล็ก

้

วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๓๕

เด็กชายปฎิภาณ แคะสูงเนิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๓๖

เด็กชายกิตติภูมิ บำรุงเกาะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๓๗

เด็กชายศรายุทธ ขุนนาคพเนาว์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๓๘

เด็กชายสงกรานต์ อ้อมกลาง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๓๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร ข้องนอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๔๐

เด็กหญิงจิราภา แก้วขาว
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๔๑

เด็กหญิงณัฐพร เหลาวัน
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๔๒

เด็กหญิงลลิตา ศรีมาตร
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๔๓

เด็กหญิงวโรชา ศรีนาคา
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงสุภัทรา แตงกระโทก
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ คำจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๔๖

เด็กชายอนันตชัย เทพตาแสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงมินทิตา เนียมชุมแสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จำกัด
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๔๙

เด็กชายภีมพล โคตคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๕๐

เด็กชายอลงกรณ์ ชาวสวน
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๕๑

เด็กชายอรรถพล อาญาเมือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๕๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ วินทะไชย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๕๓

เด็กหญิงนันทิชา กระราม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๕๔

เด็กหญิงอัฉราภรณ์ เยียมไธสง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๕๕

เด็กหญิงอริสา วงษาวิเศษ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงอิศราวดี แจ้งเสน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู วัดน้อยหนองหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๕๗

เด็กหญิงอนุศรา ตรุพิมาย
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระขุด วัดสระขุด  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทีรัก

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขุด วัดสระขุด  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงเกวลี เต็นภูษา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขุด วัดสระขุด  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงมะลิวรรณ บุตรศรีวงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระขุด วัดสระขุด  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงพัชรี สินปรุ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขุด วัดสระขุด  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองกำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขุด วัดสระขุด  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๖๓

เด็กชายธนกริต กำพุทเชือ

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขุด วัดสระขุด  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงมธุรดา กาหลง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขุด วัดสระขุด  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงศศิการจน์ เทศแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขุด วัดสระขุด  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงสุธิชา กรรไตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขุด วัดสระขุด  

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิคีรี

์

๒๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนไตรคาม

วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๖๘

เด็กหญิงพรชิตา พวงสันเทียะ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๖๙

เด็กชายคมกฤษณ์ เหมือนเผ่า
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงนำหนึง

่

ปะโมทะกะ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงณัฐรินันท์ เรืองจอหอ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงสุดาพร มงคลพิลา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๗๓

เด็กหญิงสุธาสินี ทับทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงพนิดา พละไชย
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๗๕

เด็กหญิงสุมิตา
สอาดมาตปญญา

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงพิมพ์วิมล เดชสันเทียะ
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๗๗

เด็กชายจิรเมธ เทินสระเกษ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๗๘

เด็กหญิงนฤมล เกียรติคุณ
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๗๙

เด็กชายจันมัย พี
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๔ / ๕๐๘
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงวรกาญจน์ พันธ์พืช
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๘๑

เด็กชายธนรัฐ มงคลพิลา
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๘๒

เด็กหญิงบุษราคัม ยินดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๘๓

เด็กหญิงสุภรัตน์ ปะพิเก
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๘๔

เด็กชายจักรินทร์ ชอนขุนทด
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๘๕

เด็กชายสุริยะ ถังนอก
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๘๖

เด็กชายธีรทัศน์ พลสม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๘๗

เด็กหญิงเชาวภัทร ละมุดกูล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๘๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ สิงห์ลอ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๘๙

เด็กชายวราวุธ นนทะคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงอิงค์กรแก้ว พลศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๙๑

เด็กชายธีรวัฒน์ วิเจดีย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ แซ่อึง

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๙๓

นายสมนึก การเกษ
๑๔/๕/๒๕๑๓

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๙๔

นางสาวกาญจนา พุฒตาล
๑๓/๑/๒๕๓๒

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๙๕

นายทินกร เจริญชนม์
๓๑/๑/๒๕๑๓

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๙๖

นางนงลักษณ์ กิงกรดกลาง

่

๑๒/๕/๒๕๐๕
โรงเรียนไตรคาม

วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๙๗

นางลำใย รัตนเวชตระกูล ๑๐/๗/๒๕๐๖ โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๙๘

นางสุมนา พนมรัมย์
๖/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนไตรคาม
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๔๙๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิเศษชาติ
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๐๐

เด็กหญิงธาราทิพย์ บุบผามะตะนัง
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงบุญญานุช อุดมภักดิพงศ์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ หะสูง
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงพันธุดา ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๐๔

เด็กหญิงหฤทัย ยืนสุข
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๐๕

เด็กชายธนทรัพย์ นาคเครือ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงภัทรีญา น้อยกลาง
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๐๗

เด็กหญิงชนิตา อนุกูล
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๐๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธนเพชร
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงปภัสสร พิมพ์ลี
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๑๐

เด็กหญิงนิภาดา ศุภศร
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๑๑

เด็กหญิงเนตรดาว เทียนไธสง
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ เยือทองหลาง

้

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงกมลพรรณ สุรีรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ วัดกลาง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๕ / ๕๐๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงจันทรัตน์ อิมอุไร

่

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๑๖

เด็กหญิงญาณันธร เปรียบสันเทียะ
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๑๗

เด็กหญิงปนัดดา การบรรจง
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๑๘

เด็กชายเฉลิมชัย ปตถานะ
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๑๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ ศรีนาคา
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๒๐

เด็กหญิงรัชนีกรณ์ ทุ่งกระโทก
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๒๑

เด็กหญิงอัญชลิฎา ขอสุข
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๒๒

เด็กหญิงภัทราพา สิงห์ดี
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๒๓

เด็กชายติณณภพ แก้วพวง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๒๔

เด็กหญิงทศญา ดำนา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ วงศ์สวัสดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๒๖

เด็กหญิงปานตะวัน ดีนาน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๒๗

เด็กหญิงภัทรธิดา พระสุนทร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๒๘

เด็กหญิงมัทนียา สุดทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๒๙

เด็กหญิงเรียวรวง พรานกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๓๐

เด็กหญิงสุภนิดา พุทธระสุ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๓๑

เด็กชายอนุชา จงปงแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๓๒

เด็กหญิงณัชชา สลวนรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๓๓

เด็กหญิงณัฐกุล แก้วเกต
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๓๔

เด็กหญิงลลิตา ผากอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๓๕

เด็กชายณัฐกานต์ ประเสริฐสังข์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๓๖

เด็กชายพงษ์เพชร ทองเกลียง

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงอัภสรา พรมศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๓๘

เด็กชายธีรภัทร์ หมืนหาวงค์

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวรเวทวิทยา

วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๓๙

นายธนานนท์ ตู้พิมาย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๔๐

เด็กชายกรวิชญ์ แผ่นทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๔๑

เด็กชายอนุชิต เหง่าทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๔๒

เด็กหญิงนรินทร์พร ศิริวัฒนพิศาล
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๔๓

เด็กหญิงสิดาพร ยักษา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๔๔

เด็กหญิงกนกพร ศรีทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงสุนิษฌา เข็มรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๔๖

เด็กหญิงสิริมาส วงษ์สกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๔๗

เด็กหญิงภัททรา สุนทวงษ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๔๘

เด็กหญิงรัฐยา นาคมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงหทัยกานต์ อุดมแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๕๐
เด็กหญิงแคทอุมา  รูบี

้

กีส
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๕๑

เด็กชายธนพล ศรีกรุษ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๕๒

เด็กชายวีรภัทร กลินขจร

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวรเวทวิทยา

วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๕๓

เด็กชายวิจักษณ์ มุ่งรีดกลาง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๕๔

เด็กชายณภัทรพงศ์ คำหิรัญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๕๕

เด็กหญิงขวัญจิรา นาลา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๕๖

เด็กชายเข็มทิศ กายสิทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๕๗

เด็กหญิงปลายฟา สุดชา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๕๘

เด็กชายดนัยภพ เพ็งสลุง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๕๙

เด็กชายนันทกร ฉลองกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๖๐

เด็กชายพีรพัฒน์ เขียวบุญแย้ม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๖๑

เด็กชายอนาวิน บุตรพรหม
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงจีรวรรณ ทัพนิล
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๖๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ท่าดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๖๔

เด็กหญิงสุพิชชา ฉิมจารย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๖๕

เด็กหญิงอรวรรณ ปองทัพไทย
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๖๖

เด็กหญิงอรุณี วิบุญอัด
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๖๗

เด็กชายปฎิภาณ ไชยคุณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๖๘

เด็กชายอณุวัฒน์ แว่นแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๖๙

เด็กหญิงกชพร แผลติตะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๗๐

เด็กหญิงศศิกานต์ แตงกระโทก
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๗๑

เด็กหญิงสิริยากร เครือแก่นแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๗๒

เด็กหญิงสิริยากร แซ่คู
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ เว็ง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๗๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ ประทุมวัน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๗๕

เด็กชายภูมินทร์ ไชยสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๗๖

เด็กหญิงนรินดา พลายลหาร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๗๗

เด็กชายเรวัฒน์ หะสูง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงอาทิตยา นันทกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๗๙

เด็กชายชินวัตร หงษ์จันอัด
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๘๐

เด็กหญิงภูริชญา เยียมมโน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๘๑

เด็กหญิงปรายฝน ปอกระโทก
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๘๒

เด็กชายรัชชานนท์ ธนเพชร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงศศิวิมล ภักดีโชติ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงกชกร แพงศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงณัฐชนันทร์ โพธิศรี

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงเกตนิกา กรงกลาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๘๗

เด็กหญิงภริดา ชุ่มสูงเนิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๘๘

เด็กชายอดิศร สินทร์สุวรรณ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๘๙

เด็กหญิงศศิชา วาปโย
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชุมรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงภทรพร หร่ายสวัสดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๙๒

เด็กชายกนกพล หอมลำดวน
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๙๓

เด็กหญิงวิราวรรณ บุญเพ็ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๙๔

เด็กหญิงวรรณวิสา คลายน้อย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๙๕

เด็กชายปญญวัฒน์ บุญทา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๙๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สระแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๙๗

เด็กหญิงวิชุตา กระราม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๙๘

เด็กชายพิตรพิบูล ศิริกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๕๙๙

เด็กหญิงกตัญธิตา เศียรศิริบัณฑิต
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๐๐

เด็กชายพัชรพล ศิริคุณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๐๑

เด็กชายวรวิทย์ สิทธิสาร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวรเวทวิทยา
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๐๒

เด็กหญิงวันเพ็ญ ปอมมาตา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๐๓

เด็กชายศราวุธ จันนวล
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๐๔

เด็กชายสิรวิชญ์ สวาทดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๐๕

เด็กหญิงเมธาวี ชินโคตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๐๖

เด็กชายอดิสร จงหมัน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๐๗

เด็กหญิงศศิวิมล สาสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๐๘

เด็กชายวรวุฒิ ไทยแท้
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๐๙

เด็กชายมาติกาล กาละปกษ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๑๐

เด็กหญิงอริสา ไทยแท้
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๑๑

เด็กชายจิระเดช ภักดีรัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สังข์ทอง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๑๓

เด็กหญิงพิยดา ปอมมาตา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๑๔

เด็กชายอมรภิภพ ภะคินี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงดวงใจ โจกรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๑๖

เด็กชายพีรพงศ์ หวังทางมี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๑๗

เด็กชายอิทธิพล รัตนะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๑๘

เด็กชายวีรภัทร ก๊วยสมบูรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๑๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ พลอยครบุรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๒๐

เด็กหญิงสุทธิดา นารี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงณัฐวิภา สมฤทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๒๒

เด็กหญิงสุนีย์ สีสัญโท
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๒๓

เด็กชายธีระวัฒน์ วิบูลย์อรรถ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๒๔

เด็กชายธนพล ซีม่วง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๒๕

เด็กหญิงพัชรพรรณ กาละปกษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงนภัสสรณ์ เหลียมกลาง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๒๗

เด็กชายจตุพล ดีมาก
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๒๘

เด็กชายอาทิตย์ หรรษาวงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๒๙

เด็กหญิงอนัญญา ไทยแท้
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๓๐

เด็กชายธีรภัทร สมฤทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๓๑

เด็กหญิงพิมลรัตร์ อุดมดัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๓๒

เด็กชายปริชญ์ ไกยลุน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๓๓

เด็กชายศุภกฤต พงษ์พีระ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงสุนิษา มูลกระโทก
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๓๕

เด็กชายวรวุฒิ กล้าหาญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๓๖

เด็กชายพงษ์พิษณุ เทียบท้าว
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงนัชชา

ั

แน่นอุดร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๓๘

เด็กหญิงภักวิภา คงดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๓๙

เด็กชายดนุพล เคนประไพ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๔๐

เด็กชายนรินทร์ธร ขาวทองหลาง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๔๑

นายสุรพล สนทนาสัมพันธ์ ๔/๒/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๔๒

นางคำปุน อารีเอือ

้

๑๐/๖/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๔๓

นางจริญญา จันทร์แดง ๓/๖/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๔๔

นายทศพล บุญเกิด ๓/๓/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๔๕

นางนงเยาว์ กัลยา
๒๔/๓/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๔๖

นางรัชนี ธีรวิโรจน์
๑๘/๕/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๔๗

นางสาวเจียมจิต เรืองยงค์
๑๕/๒/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านหนองกีประชาสามัคคี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงพักตร์นภา นาเมืองรักษ์
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๔๙

เด็กชายสิริวุฒิ พรหมเกตุ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงชลธิชา ยวงไธสง
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงกฤตยา กุลบุตร
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงกิตินันท์ ธนสารศรีสมบัติ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๕๓

เด็กหญิงกมลพร หิรัญอนันต์พงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๕๔

เด็กชายอภิวัฒณ์ สียางนอก
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงจิรัชญา การเกษ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงภัชราพร สมฤทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงรัชชุดา ปญญาสิทธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงฟาร์ม ชมภูจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๕๙

เด็กชายวายุภักษ์ บุญบาล
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๖๐

เด็กหญิงปาลิตา สุขผล
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๖๑

เด็กชายพณิชพล สายนาค
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงกมลพัชร ประพาวิชา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๖๓

เด็กหญิงสมัญญา กองอาสา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๖๔

เด็กชายทินภัทร สายบุตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๖๕

เด็กหญิงญาดา คงสมบูรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๖๖

เด็กชายอิทธิพล ชัยชำนิ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงอะมิตา สุดเทียน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๖๘

เด็กชายกิตติภูมิ กมลเสรีรัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๖๙

เด็กหญิงพิชญาภา พลแสน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๗๐

เด็กชายติณณภพ มิตรภาพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๗๑

เด็กชายทักษดนัย สุวรรณหงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงธรชญา พลรักษา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๗๓

เด็กชายองอาจ สกลรัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๗๔

เด็กหญิงสุดาพร สุมานพ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๗๕

เด็กชายไกรสร ใบศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๗๖

เด็กหญิงอิศริยา จันขาว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๗๗

เด็กชายธีรภัทธ์ บุญเพิม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๗๘

เด็กชายธรรมรักษ์ น้อยเสนา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๗๙

นางจำเรียง จอดนอก
๒๓/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๘๐

นางทองสา รัตนาทิวัด
๒๒/๗/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๘๑

นางนางน้อย ทัดเทียง

่

๑๔/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๘๒

นางรำพึง แพทย์เพียร
๒๒/๖/๒๔๙๖

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๘๓

นางศศิธร แสงเชาวนศิริ
๑๕/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๘๔

นางสอน แสงจันทร์

๑๔/๑๒/๒๔๙๗

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๘๕

นายสุนทร เพชรราช
๒๒/๕/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๘๖

นางสุพนธ์ นนทิจันทร์
๑๑/๓/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๘๗

นางสาวสุวรรณา หวานนำ
๐๑/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๘๘

นางอุบล พลดงนอก
๐๑/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๘๙

นางเยาวนิตย์ ดวงทอง

๒๙/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลหนองกี

่

วัดหนองกี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๙๐

นางสาวดวงมณี กล้าหาญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอหนองกี

่

สระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๙๑

นางสาวเกสร ไชยพร
๐๑/๐๔/๒๕๓๓

กศน.อำเภอหนองกี

่

สระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๙๒

นายวัลลภ ฉิมจารย์
๒๓/๐๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอหนองกี

่

สระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๙๓

นางรัตน์ใจ จุลวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๐๗

กศน.อำเภอหนองกี

่

สามัคคีศรัทธาธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๙๔

นายพีระพงษ์ คุณละ
๑๓/๐๓/๒๕๔๐

กศน.อำเภอหนองกี

่

หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๙๕

นางสาวธชวรรณ นอกลาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอหนองกี

่

หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๙๖

นางสาวพรกนก รักคีรีวนา
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๙๗

นางสาววราภรณ์ สอนศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๙๘

นางสาวสุพรรณษา มรรครมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๖๙๙

นางสาวสุมินตรา สิทธิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๐๐

นางสาวสุธีกานต์ สุคนธพงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๐๑

นางสาวบุณฑริกา สมพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๐๒

นางสาวสุณิสา บัวคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๐๓

นางสาวสุชานาถ อินทร์นอก
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๐๔

นางสาวชนัญธิดา บุบผาวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๐๕

นายยุทธการ อิมอ้อย

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๐๖

นายปญญา นกยูง
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๐๗

นายชานรงค์พร วงภักดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๐๘

นายนัฐพงษ์ วงษาวิเศษ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๐๙

นายณัฐชนนท์ แจ้งเสน
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๑๐

นายธนายุต สลายทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๑๑

นายพัฒน์พงษ์ บุญหว่าน
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๑๒

นายสมัย รักพร้า
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๑๓

นายสหัสวรรษ บุระคร
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๑๔

นายวชิรากรณ์ กะรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๑๕

นายณัฐพล ศรีคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๑๖

นายแจ๊กกี

้

เฮง
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๑๗

นายวงค์สธร โตรัตน์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๑๘

นายกิตติพงศ์ สุนชัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๑๙

นายประวิทย์ ทองลา
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๒๐

นายนภดล แตงกระโทก
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๒๑

นายวรางกูร คำเขือนแก้ว

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๒๒

นายธนกิจ สุขแสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๒๓

นายอิทธิวงค์ กิจประเทือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๒๔

นายภานุเดช ดีสันเทียะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๒๕

นายชาคริต วัฒนพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๒๖

นางสาวอนิตยา มุ่งดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๒๗

นางสาววิสาลินี มุ่งดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๒๘

นางสาวแสงเทียน แดนกระโทก
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๒๙

นางสาววิลาวรรณ วินทะชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๓๐

นางสาวอารีย์ ดีไชยรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๓๑

นางสาวสุชานาถ วันทะมาตย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๓๒

นางสาวพิมพกา วิเศษสุด

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๓๓

นายนิสิต หอมจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๓๔

นายสุทธิราช คำสุมาลี
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๓๕

นายสัจธรรม มีแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๓๖

นายยุทธพงษ์ จันทร์ราช
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๓๗

นายตะวันฉาย จันขุน
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๓๘

นายอัมรินทร์ แพทย์กลาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๓๙

นายธีรวัฒน์ ขอภักดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๔๐

นางสาวประทุมทิพ เจิมโพธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๔๑

นางสาววรพร พันธมิตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๔๒

นางสาวกัลยา สินสุพรรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๔๓

นายอภิวัฒน์ สีสะอาด

๒๙/๑๒/๒๕๓๗

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๔๔

นางสาวพันธิภา แหวนเงิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๔๕

นางสาวอาทิตยา จันทร์นวล
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๔๖

นางสาวอรวรรณ ผมทำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๔๗

นางสาวสุวนันท์ ถานะปดโถ
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๔๘

นางสาววรรัตน์ รูปโฉม
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๔๙

นางสาวสุปรียา ศรีสุดชา
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๕๐

นางสาวโสภาพรรณ โคมารัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๕๑

นายปรินทร เปาะสระเกษ
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ หนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๕๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีคณานุรักษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จบปาน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๕๔

เด็กชายธนวัตร แก้วบุตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๕๕

เด็กชายอรรถพร สีทาแก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๕๖

เด็กชายอำพล สีทองหลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๕๗

เด็กชายโพธิราช อุทธิยา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๕๘

เด็กหญิงขวัญจิรา หอมฉุน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๕๙

เด็กหญิงปนัดดา โพธิเงิน

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน วัดโนนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงสายธาร ทรงอาจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๖๑

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ พรมนำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญสม
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๖๓

เด็กชายธนภัทร สระปญญา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๖๔

เด็กชายธนากร สมบูรณ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญทัน
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๖๖

เด็กชายพลพล ปานทอง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๖๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ อินทร์นอก
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๖๘

เด็กหญิงกมลชนก จันทอง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๖๙

เด็กหญิงจิตรานุช โฉมงาม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๗๐

เด็กหญิงปวีณา สมงาม
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงสุจิรา ธรรมนุช
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๗๒

เด็กชายภควัฒน์ ปรูกระโทก
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๗๓

เด็กหญิงธิดาลักษณ์ เจือกรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงธนพร แก่นคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงอลินลดา ดีงาม
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๗๖

เด็กชายพงศพัศ นามโคตร
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ โสภา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๗๘

เด็กชายอัครวินท์ ศิริจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๗๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สระปญญา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๘๐

เด็กหญิงนาตยา ดัชถุยาวัตร
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๘๑

เด็กหญิงปาริฉัตร โคนาบาล
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๘๒

เด็กหญิงอารียา บุญทูน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๘๓

เด็กชายนันทพงศ์ ราณศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๘๔

เด็กชายจิรัฐิติกาล นิสูงเนิน
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๘๕

เด็กชายบดินทร์ บุตรทอง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงเมธินี จันทร์ไทย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญทูล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๘๘

เด็กชายกิติพงษ์ สุวรรณทาลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๘๙

เด็กชายทวีทรัพย์ นามโคตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๙๐

เด็กชายธนชาติ ราชบัณฑิต
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๙๑

เด็กชายนพนันท์ สินสุพรรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๙๒

เด็กชายพีรพล เพชรนอก
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๙๓

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญทูล
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๙๔

เด็กชายรัฐภูมิ คลังกูล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๙๕

เด็กชายวิเชียร อุดแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๙๖

เด็กชายสิงหนาท สิงห์สนัน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๙๗

เด็กหญิงกนิษฐา วุฒิยา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๙๘

เด็กหญิงนันทิชา ห้าพุทรา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงยุภาวดี อบอุ่น
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงรพีพร บุญทูล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงวรัทยา ทีรัก

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๐๒

เด็กหญิงวิชุดา ชุ่มภักดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๐๓

เด็กหญิงศศิวิมล นามโคตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๐๔

เด็กหญิงศิริมล โพธิเงิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๐๕

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ปานทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๐๖

เด็กหญิงสรัลยา งาหอม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๐๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ โพธิเงิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๐๘

เด็กหญิงสาวิณี บุญหนัก
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๐๙

เด็กชายเสกสรร ศรีวงษ์ชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๑๐

เด็กหญิงศิวิมล โกเมน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๑๑

เด็กหญิงสุภากร บุญทูล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๑๒

เด็กชายกรกฎ ประโมณกัง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๑๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ แก้วดอนรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๑๔

เด็กชายอรชุน อุสันเทียะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๑๕

เด็กชายเจษฎา บุญล้อม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๑๖

เด็กชายธรณรงค์ ราชบัณฑิต
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๑๗

เด็กชายวรพล เมืองจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๑๘

เด็กชายนวพล นามพุทรา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดบ้านขามน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๑๙

เด็กหญิงชนกวรรณ แก่นจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๒๐

เด็กหญิงพิมพ์ระดา บุญศิริ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๒๑

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์ชัยภูมิ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ผ้างาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๒๓

เด็กชายธนโชติ อรรถประจง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๒๔

เด็กหญิงนันทิชา ชุมศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๒๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปุกะนะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๒๖

นายชัยวัฒน์ โรมวิชัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๒๗

เด็กชายวิศณุ สิริกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๒๘

เด็กหญิงจิตรดา ไชยนอก
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๒๙

เด็กหญิงญาณิศา มหานาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๓๐

เด็กหญิงฐิติรักษ์ คำตัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๓๑

เด็กหญิงธนพร พะลิง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๓๒

เด็กหญิงปภัสสร เกือประโคน

้

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงมนัสชนก ใบเงิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงรุ่งนภา เขยสง่า
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๓๕

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ แสงจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงสายธาร สินสุพรรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๓๗

เด็กหญิงอนงค์นารถ เกิดโมลี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๓๘

เด็กหญิงวิภาดา
แพทย์เมืองจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงอรัทยา สายไร่โคก
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๔๐

เด็กชายภูมิรินทร์ เจริญดี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๔๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ เอมอมร
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวพิมาย
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๔๓

เด็กชายธีรภัทร โพธิเงิน

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๔๔

เด็กชายนราวิชญ์ พัดทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๔๕

เด็กชายพิทวัส แสนแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๔๖

เด็กชายพีรพล โรมวิชัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๔๗

เด็กชายรพีภัทร คงแสนสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๔๘

เด็กชายวรากร บุญช่วย
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๔๙

เด็กชายศรัณยู หาดทราย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๕๐

เด็กหญิงกนกพิชญ์ พัดทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๕๑

เด็กหญิงกฤติมา พรานกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๕๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กิงจันทร์

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๕๓

เด็กหญิงจุฬาภรณ์ พลอยพันธ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงปฑิตตา คุ้มกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงพิรดา กาญจนะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงภัทรธิดา มะณีสาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงรสา กาดยัง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงรัชนีกร ชินรัตน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๕๙

เด็กหญิงสุพรรษา กลางพิมาย
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงอิสราภรณ์ เทียนยุทธ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๖๑

เด็กชายสมพงษ์ พืชน์กมุทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๖๒

เด็กหญิงวิมลศิริ กองทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๖๓

เด็กชายปยะพัทธ์ ปะติทัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๖๔

เด็กหญิงอัญชลิกา ปรินิพุทธ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๖๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ เขือนอก
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๖๖

เด็กชายธีรภัทร บุญเบ้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญเบ้า
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๖๘

เด็กชายพงศธร ภู่พะลัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกีสุขสำราญ

่

วัดหนองกี

่

 

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงนำฝน บังทองหลาง
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงรสกร วงษ์วรรณ์
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๗๑

เด็กชายภูริภัทร งาหอม
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๗๒

เด็กชายสิทธิพร เชียวชาญ

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๗๓

เด็กชายวิทวัส จินพระ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๗๔

เด็กชายประวิทย์ แก้วจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๗๕

เด็กชายทีฑายุ สร้อยเพชร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๗๖

เด็กชายทัตพงศ์ มากอินทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๗๗

เด็กชายชัชวาลย์ สิมลี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๗๘

เด็กชายเชาวภัทร โฉมงาม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๗๙

เด็กชายจิรสุภ์ สุริด
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๘๐

เด็กชายอิสระ บุญประกอบ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๘๑

เด็กชายฉัตรชัย ปะทิทัง
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๘๒

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญประกอบ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๘๓

เด็กหญิงชลธิชา สินสุพรรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีไพร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๘๕

เด็กหญิงกํญญารัตน์ งาหอม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงวิรดา โฉมงาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงภัทรา คะเลรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๘๘

เด็กหญิงชาลิสา ขันชะลี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงจิราพร การะเกต
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงอารยา ศรีประดู่
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ สุริด
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๙๒

เด็กหญิงสุเมตตา สุทธศิลป
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๙๓

เด็กหญิงปรัสรา สุมาลุ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงณัฐริกา
แพทย์เมืองจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงรวงข้าว พานพินิจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๙๖

เด็กหญิงจิฬาพร บุตรงาม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๙๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ งาหอม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๙๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย เสรักษา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงวริศรา นนธิจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๐๐

เด็กหญิงสุมิตรา พินิจสอน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๐๑

เด็กชายเพชรตะวัน เตสะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ผ้างาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๐๓

เด็กหญิงนาตาลี ฉมจารย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ไทยแท้
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๐๕

เด็กชายศราวุฒิ การะเกตุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๐๖

เด็กชายพะสิน บุญรัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๐๗

เด็กชายรณชัย รุ่งราม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๐๘

เด็กชายอดิเทพ คงศร
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๐๙

เด็กชายมณัฐ วันแสน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๑๐

เด็กชายสมพงษ์ โสมอำพัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๑๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กองเงินนอก
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๑๒

เด็กชายสิรภัทร ศรีบุญเรือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๑๓

เด็กชายพลพิทักษ์ คงทรัพย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๑๔

เด็กชายกิตติมานนท์ อุ่นกระสัง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๑๕

เด็กชายบัญญพนธ์ พรมราช
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๑๖

เด็กชายศุภกร พังกระโทก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๑๗

เด็กชายธาดา แพ่งกูล
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงวิรดา ระวังกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๑๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ พลีรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๒๐

เด็กหญิงปนัดดา พลดงนอก
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงพรชิตา เพชรจำรัส
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๒๒

เด็กหญิงนันท์นภัส คำแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงรามาวดี ชิวรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๒๔

เด็กชายกฤษณพงศ์ แววกระโทก
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๒๕

เด็กหญิงศศิวิมล รวดเร็ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๒๖

เด็กหญิงธัญจิรา เทียงกระโทก

่

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๒๗

เด็กชายปรมี ปุกมะเริง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๒๘

เด็กชายศุภกิตต์ เพ็ญจันทร์เจ้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๒๙

เด็กหญิงจิราพร อุ่นกระสัง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๓๐

เด็กชายกิตติพงศ์ หมายรอกลาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๓๑

เด็กชายธีระพัทร บริบูรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๓๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ครึบกระโทก
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๓๓

เด็กชายพงศธร กรมกระโทก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๓๔

เด็กชายแสนชัย กระแสโสม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงหญิง สระเกษ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๓๖

เด็กหญิงสุภาพร ฉิมจารย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๓๗

เด็กชายพรสวรรค์ หมายรอกลาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๓๘

เด็กชายจิราวุฒิ แถวกระโทก
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๓๙

เด็กชายอานันต์ ศรีพรม
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๔๐

เด็กชายพีรวัฒน์ จัตุกูล
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๔๑

เด็กชายนวพงษ์ มีชัยโย
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๔๒

เด็กชายปรัชญา พลอยกระโทก
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๔๓

เด็กหญิงศิริมา เฉลียกลาง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๔๔

เด็กชายราชภูมิ ศรีทองสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๔๕

เด็กชายชัยวัฒน์ จีนเมฆ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๔๖

เด็กชายบูรพา ร่วมสุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๔๗

เด็กหญิงนภัสสร ชืนอุรา

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ อินธิราช
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๔๙

เด็กชายขวัญชัย กลินพยอม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๕๐

เด็กชายชินากร ฤาเดช
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๕๑

เด็กชายพงศกร เสือมาพะเนาว์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๕๒

เด็กชายพีรภัทร กลกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๕๓

เด็กชายอนุชาติ ทองงามขำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๕๔

เด็กชายอภิชัย ตะเนินแสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๕๕

เด็กหญิงญานี ไทยกระโทก
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๕๖

เด็กหญิงทิวาพร แทะกระโทก
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๕๗

เด็กหญิงนฤมล ศรีทองหลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๕๘

เด็กหญิงนิจจารีย์ ลับดีพะเนาว์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๕๙

เด็กหญิงบุญสิตา แตงกระโทก

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๖๐

เด็กหญิงปนัดดา ทิศกระโทก
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๖๑

เด็กหญิงประภาวริน มากระโทก
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๖๒

เด็กหญิงสุกัญญา เอือมเก็บ

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๖๓

เด็กหญิงสุธิดา มิมะรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๖๔

เด็กหญิงสุมาลี หงษ์ลำพอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๖๕

เด็กหญิงแสงเทียน แร่กาสิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๖๖

เด็กหญิงพรรณราย พุดลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๖๗

เด็กชายปณิธาน โททัสสะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทานกระโทก

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๖๙

เด็กชายศิรชัช ระดมทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๘ / ๕๐๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๗๐

เด็กชายณัฐพล แหวนจะโปะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๗๑

เด็กชายสรวิชญ์ มาดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๗๒

เด็กชายธนากรณ์ ทานกระโทก

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๗๓

เด็กชายธนายุทธ มันบัว

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๗๔

เด็กชายพิทยุตม์ มุ้ยกระโทก
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๗๕

เด็กชายบุญพิทักษ์ แดนโคกสูง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๗๖

เด็กชายบุญธรรม ถินทองหลาง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๗๗

นางสาวดาวรุ้ง อาภรณ์พงษ์
๒๓/๓/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๗๘

นางปาริชา โพธิจันทึก

์

๕/๓/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๗๙

เด็กชายอุดมศักดิ

์

เจียงกระโทก
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๘๐

เด็กชายภูรินท์ จิตร์หนองแวง
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๘๑

เด็กชายณัฐภาส พันธ์สูงเนิน
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๘๒

เด็กชายธนทรัพย์ คิดอ่าน
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๘๓

เด็กชายธนสาร คิดอ่าน
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๘๔

เด็กชายนพนันท์ บุญอนันต์
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๘๕

เด็กหญิงนภัสสร รักษาเดช
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตันกระโทก
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๘๗

เด็กหญิงศศิวรรณ ซึมรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๘๘

เด็กหญิงปราถนา สิงห์เงา
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๘๙

เด็กชายธงชัย ดำนา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๙๐

เด็กชายวรินทร์ การิวงค์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ ชำนาญกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๙๒

เด็กชายฐิติพงษ์ ทองโพธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๙๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไม้กระโทก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๙๔

เด็กหญิงศศิกานต์ สังขรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๙๕

เด็กหญิงวรัญญา สารขันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๙๖

เด็กหญิงปใหม่ เพ็งอังคาร
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๙๗

เด็กหญิงนรีพร สาหร่ายกลาง
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๙๘

เด็กหญิงปภังกร หมันทองหลาง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๗๙๙๙

เด็กชายวิทวัส สุธาณินต์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๐๐

เด็กชายวีรพล ก้องสูงเนิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๐๑

เด็กหญิงสุวนันท์ ประสิทธิกูล
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๐๒

เด็กชายพรชัย ปรีชาชาติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมัน วัดโคกกระสัง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๐๓

เด็กชายศักริน หงมณี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๐๔

เด็กชายกฤษณะ ปะติตัง
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒๙ / ๕๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๐๕

เด็กชายเชษฐา อายุวงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๐๖

เด็กชายปภัส วิเศษสังข์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๐๗

เด็กชายวีระชัย แหวนเงิน
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดีชัยรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงเนติลักษณ์ โคตรสมบัติ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงวรนันท์ ศรีสังข์
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๑๑

เด็กหญิงวรรณา แก้วโอ่ง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๑๒

เด็กหญิงอิศราภรณ์ ทีงาม
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๑๓

เด็กหญิงปรียารัตน์ ยุติกะ
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๑๔

เด็กหญิงวรนุช บุตรวิชา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๑๕

เด็กชายอัจฉริยะ วงศ์ใหญ่
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๑๖

เด็กชายพลพล ปนะภา
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๑๗

เด็กชายบุญวัฒน์ พลคำมาก
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๑๘

เด็กชายธาวิน เขตนอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๑๙

เด็กชายกฤษณพงษ์ หลงเปลียว

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๒๐

เด็กชายปฎิวัติ บุญเพ็ง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๒๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กฤษสุวรรณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๒๒

นางสาวขนิษฐา ทับที ๙/๖/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๒๓

นางนลินี ศรีสมัคร
๑๕/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๒๔

นายพงษธร สารศรี
๒๗/๔/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๒๕

นางสาวสุภาวิณี สีแสด
๑๐/๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๒๖

นางอำไพวรรณ์ แหวนจะโปะ
๑๘/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๒๗

เด็กหญิงธนัชพร ธรรมวัฒ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๒๘

เด็กหญิงแอนนิตตา ชุ่มสูงเนิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๒๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สกุลพานิช
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๓๐

เด็กหญิงศรสวรรค์ พิมายนอก
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๓๑

เด็กชายนัฐภูมิ บุญทิพย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๓๒

เด็กหญิงพัชรพร ศิริมนตรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๓๓

เด็กชายชนาภัทร หลอดแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๓๔

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ จันทร์เพ็ญมงคล
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีนาเมือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๓๖

เด็กหญิงชมภูนุช บุตรชานนท์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๓๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุราญรมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๓๘

เด็กหญิงจอมขวัญ จันทร์หอม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๓๙

เด็กชายพีตภัทร สุรักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๐ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๘๐๔๐

เด็กหญิงวลัยพรรณ เชียงเครือ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๔๑

เด็กชายจักรพงษ์ เพียรนอก
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๔๒

เด็กหญิงจีรวรรณ ละออง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๔๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศาลางาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๔๔

เด็กหญิงกรรณิกา เทียงคำ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๔๕

เด็กชายสุวิทย์ งามสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ จ่าไธสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๔๗

เด็กหญิงจันจิรา ทองดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๔๘

เด็กหญิงรัชฎาวรรณ ชะรัดรัมย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๔๙

เด็กหญิงวิรามร หลู่สูงเนิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๕๐

เด็กชายยุทธการ อาสากุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๕๑

เด็กหญิงอุมาพร ปตตาลาโพธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๕๒
เด็กหญิงจินติราภรณ์ ซ้อนนอก

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๕๓

เด็กหญิงนุจรินท์ นมัสศิลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๕๔

นายจำนง สวยรูป
๓๐/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๕๕
นางสาวกานต์มณีญา สืบสีสุข

๑๐/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๕๖

นางจีรนันท์ กองเงินนอก
๑๘/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๕๗

นายธีระศักดิ

์

นันเสนา

๒๘/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๕๘

นางสาวพะยอม น้อยศรี
๘/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๕๙

นางยีสุ่น

่

ศิริเมฆา
๓๐/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๖๐

นางสาววันดี สาทิพย์จันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๖๑

นางอมรรัตน์ จันทะนันท์

๑๑/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๖๒

นางอรวรรณ ภัทรพันธ์โกศล
๑๘/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๖๓

นางเยาวลักณ์ ศิลปกุล
๑๐/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๖๔

เด็กชายธนาธิป อาญาเมือง
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๖๕

เด็กชายพิสิษฐ์ จุลวิทัศน์
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๖๖

เด็กชายศิรภัทร คำตัน
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๖๗

เด็กหญิงปณฑิตา ยามเย็น
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๖๘

เด็กหญิงวารีรัตน์ พลุกระโทก
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๖๙

เด็กหญิงศุภจิรา ดียิง

่

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๗๐

เด็กชายทยากร กลางสวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๗๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยางนอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๗๒

เด็กหญิงกฤติยา อินตา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๗๓

เด็กชายวทัญู ทองดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๗๔

นางคณึงนิด ถวิลมาตย์
๑๓/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๗๕

นางผ่องผิว บุญเบ้า
๒๙/๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๗๖

นางสาคร อาสากุล
๑๖/๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๗๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ เคนเต้า
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๗๘

เด็กหญิงสาวิกา ยุบไธสง
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๗๙

เด็กชายศุภกฤษ ทิพย์กรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๘๐

เด็กชายชนัญู วินทะชัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๘๑

เด็กหญิงกัลยาณี รักษาอยู่
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๘๒

เด็กหญิงประภารัตน์ เคนเต้า
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๘๓

เด็กชายธนทัด คิดถูก
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๘๔

เด็กชายวรวิทย์ ตรีวิเศษ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๘๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

จันทร์คีรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๘๖

เด็กหญิงอรุจิรา จีนไธสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๘๗

เด็กชายธนพนธ์ สุนทวงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ สุนทวงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๘๙

เด็กชายณัฐเศรษฐ ลูกแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๙๐

เด็กชายพิศิษฐ์ ทองใบ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๙๑

เด็กหญิงสิดาพร นันทจักร
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพะไล วัดโนนพะไล  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๙๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วุฒิยาสาร
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย วัดคูขาดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๙๓

เด็กหญิงนลินี นำกระจาย
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย วัดคูขาดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๙๔

เด็กหญิงปนัดดา บุญแสน
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย วัดคูขาดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๙๕

เด็กหญิงปพิชญา อุดหนุน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย วัดคูขาดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๙๖

เด็กหญิงสกุลณา มาคำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย วัดคูขาดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๙๗

เด็กหญิงสุวิไล คำดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย วัดคูขาดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๙๘

เด็กชายธนภัทร นามสง่า
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย วัดคูขาดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๐๙๙

เด็กชายณัฐภัทร อินทสอน
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย วัดคูขาดน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๐๐

เด็กชายพัชรพล สุขเดิม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๐๑

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

เงางาม
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๐๒

เด็กหญิงชาลินี กองศรี
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงอนุธิดา ฉลองภาค
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๐๔

เด็กชายธาวิน ดาศรี
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๐๕

เด็กชายสันติชัย พรหมลิ
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงภัทรพร เพ่งพิศ
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๐๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองดี
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๐๘

เด็กชายรัฐภาค วุฒิยา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๐๙

เด็กชายภัทรพงษ์ ธูปโพธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๒ / ๕๐๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๑๐

เด็กชายกีรติกร ยุบล
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๑๑

เด็กชายธีรภาพ แสงสวัสดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๑๒

เด็กชายวุฒิชัย ดวงดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๑๓

เด็กชายชุติพล สอิงทอง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๑๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ทองนำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๑๕

เด็กหญิงพิมณภัทร ดียิง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๑๖

เด็กหญิงรัฐติยา เงางาม
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๑๗

เด็กหญิงกมลชนก ดียิง

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงมัตติกา เพ่งพิศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงรสจนา พรหมลิ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๒๐

เด็กหญิงวรรณณิภา ชันทอง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๒๑

เด็กหญิงอรุณี จรูญภาคย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๒๒
เด็กชายประกอบโชค หอมชาติ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๒๓

เด็กหญิงสวรรยา สุวรรณบุตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๒๔

นายพีระพงษ์ สุขแสวง
๒๗/๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๒๕

นายชาญชัย ชินประโคน
๓/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๒๖

นางสาววรรณกร โชมขุนทด ๗/๙/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๒๗

นางสุวิดา วินทะไชย
๓/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโคกกระชาย วัดโคกกระชาย  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๒๘

เด็กชายเกศา โทปอมอ่อน
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๒๙

เด็กชายชัยวัฒน์ สินสุพรรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๓๐

เด็กชายทิวัตถ์ สิมมา
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๓๑

เด็กชายธารทิพย์ ทุมพล
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๓๒

เด็กชายภควัต สุภา
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๓๓

เด็กชายวัชรินทร์ จันดอกไม้
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๓๔

เด็กหญิงจิราวรรณ บัวสา
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ยิงคงดี

่

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๓๖

เด็กชายมนัญชัย กุลเกตุ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๓๗

เด็กหญิงกัลยกร เทียมจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๓๘

เด็กหญิงวรีรัตน์ ฉิมจารย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๓๙

เด็กชายณัฐรัฐ เติมมา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงพัชราภา คำวันดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงมดเจริญ ชิดทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๔๒

เด็กหญิงสมพร ทิศกระโทก
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๔๓

เด็กชายคชาภรณ์ ชุมนวน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๔๔

นางชฎานาฏ พันธ์สมบัติ ๑/๔/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๔๕

นางสาวพิชามณศ์ สุภา
๒๔/๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๔๖

นางยุพิน พันธ์สมบัติ
๓๐/๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๔๗

นายลือชัย ประคองกลาง ๑๐/๑/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๔๘

นางสาววิลาวัลย์ จำปา
๒๘/๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๔๙

นางวิไลวรรณ ไพรบึง ๒๐/๔/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๕๐

นางศิริวรรณ พันสมบัติ
๒๘/๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๕๑

นายสันติสุข เพ็ชรไพทูล ๓/๗/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๕๒

นางสาวเบญจวรรณ เหลวกูล ๒/๔/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๕๓

เด็กชายฐิติโชค ศรีวะทิ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๕๔

เด็กชายฐิติโชติ ศรีวะทิ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๕๕

เด็กชายณัฐพล นนทะศิริ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๕๖

เด็กชายดนุพล ขวาไทย
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๕๗

เด็กชายธนากร สวนดง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๕๘

เด็กชายธีรเมธ โสภณศักดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๕๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ หาญพัฒน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๖๐

เด็กหญิงณัฐวิภา หงษ์ไธสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงนัสธิชา ประจิตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๖๒

เด็กหญิงนฤนาวค์ กิงพิลา

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๖๓

เด็กหญิงพิมรดา หอมชืน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๖๔

เด็กหญิงวนิดา แสนบุญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงอรทัย ยันสันเทียะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงบุญมี สงหลงเมือง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงเมธาวินี มณีศรี
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงปาริชาติ ทุลาไธสง
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงธัญญาพร คำแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๗๐

เด็กชายกสิวัฒน์ จันลุทิน
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงบุญจิรา อนุเคราะห์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๗๒

เด็กหญิงรังสิมันต์ สุจริต
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๗๓

เด็กชายอนุสรณ์ มีเงินลาด
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดโคกสูงคูขาด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๗๔

เด็กชายณัฐพงษ์ สมเทศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๗๕

เด็กชายปรัชญา จิตติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๗๖

เด็กชายภูมิภัทร ซารัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงวริสา พร้อมจิตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๗๘

เด็กชายชัชพงศ์ ผมทำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๗๙

เด็กชายนำโชค พรมทองพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๘๐

เด็กชายพงศกร มาโคตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๘๑

เด็กชายพงศกร ขันชาลี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๘๒

เด็กชายเมธชนันท์ วัฒนวิทย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๘๓

เด็กหญิงศิริยากร ภูมิพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๘๔

เด็กหญิงสุนิสา เทียบฤทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงสาวิตรี พรมนอก
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพ็งเดือน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดนาจาน  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๘๗

เด็กหญิงกมลเนตร ฉิมจารย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๘๘

นางสาวสิริวิมล โยชน์รัมย์
๒๒/๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดนาจาน  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๘๙

เด็กชายจักรวาล เกตสูงเนิน
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๙๐

เด็กชายวรพรต มาตยาขันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๙๑

เด็กชายสมพงษ์ ศรีสาคร
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๙๒

เด็กชายอนิรุจน์ กาบบัว
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๙๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ราศรี
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๙๔

เด็กหญิงดุจดาว พลราศรี
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๙๕

เด็กหญิงเบญญาภา คำจุน
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๙๖

เด็กหญิงศิราพร นิลคีรี
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา เพียนอก
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๙๘

เด็กหญิงอินทิรา โลกายุทธ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๑๙๙

เด็กหญิงวรารัตน์ ธรรมราช
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๐๐

เด็กหญิงกชกร สินสุพรรณ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๐๑

เด็กชายธันวา ตาสว่าง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๐๒

เด็กชายศุกลวัชร ลำพูน
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๐๓

เด็กชายสุภิชัย โกฏแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๐๔

เด็กชายณัฐดนัย บังใบ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงกุลภัสสร์ เสนผาบ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๐๖

เด็กชายวราเทพ เหลาศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๐๗

เด็กชายวรโชติ แทนนคร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๐๘

เด็กชายสร้างสรรค์ ขันนอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๐๙

เด็กชายอเนชา นพพิทักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงกานต์ชนก นนธิจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๑๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ปะกา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๑๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงนารี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๑๓

เด็กหญิงธิดาภรณ์ อาจจันทึก
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๑๔
เด็กหญิงประกายดาว สิงสา

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๑๕

เด็กหญิงแพรนวล บุญเผย
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๑๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มาลาทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๑๗

เด็กหญิงพิมพกานต์ นนธิจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๑๘

เด็กหญิงศศินา บาลี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงอุมากรณ์ สาราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๒๐

เด็กชายรัตน์ระวี รุ่งไร่โคก
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๒๑

เด็กชายวัชระ ดาโสม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๒๒

เด็กชายมนตรี ขวัญเมือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๒๓

เด็กชายศักชัย กระลาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๒๔

เด็กชายชัยวัฒน์ วงศาวิเศษ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๒๕

เด็กชายอมรพันธ์ สืบสาย
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๒๖

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

รุ่งไร่โคก
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๒๗

เด็กหญิงทิพาพรรณ แขขุนทด
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงอรัญญา พาสิงห์สี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๒๙

เด็กหญิงกรองรัชด์ โยธา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๓๐

เด็กหญิงญาราภรณ์ เปลียนไธสง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงชญาภา ติมุลา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงธิคำพร สมอ่อน
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๓๓

เด็กหญิงสุนิษา ราณศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงพนิตนันท์ รุ่งไร่โคก
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๓๕

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

สาธร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงขีหนู

้

วัดปาหนองสะแบง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๓๖

เด็กชายสุรเดช เทากระโทก

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงณัฐนิช ชาวประโคน
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงอุมาพร ปะวะเสนัง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงวลัยกร ธรรมดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๔๐

เด็กหญิงกมลนัยน์ ฉิมจารย์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๔๑

เด็กหญิงทอฝน ชารีโสม
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญประกอบ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๔๓

เด็กหญิงสิราวรรณ ฉิมจารย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๔๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

สูงรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๔๕

เด็กชายนรินทร์ แสงพระทิตย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๔๖

เด็กชายภูมรินทร์ ฉิมจารย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญหนัก
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๔๘

เด็กชายจักรี ไกรสุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๔๙

เด็กชายดนุสรณ์ แก้วพุด
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๕๐

นางวิลัยภรณ์ มะลิงาม
๑๕/๕/๒๕๒๘

โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๕๑

เด็กชายภูมิน เจริญยิง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๕๒

เด็กชายกุลชวาล วามะกัน
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๕๓

เด็กชายคำเนตร สังฆรมย์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๕๔

เด็กชายณัฐดนัย หาสุข
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๕๕

เด็กชายธนโชค สันทอง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๕๖

เด็กชายธีรภัทร เพ่งพิศ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๕๗

เด็กชายสรกฤช จรัสฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๕๘

เด็กหญิงกมลชนก ไร่รัตน์
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๕๙

เด็กหญิงจิราภัค เงางาม
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๖๐

เด็กหญิงชนิกา ธรรมดา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๖๑

เด็กหญิงณชญาดา พาพิมพ์
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๖๒

เด็กหญิงนัดธิดา บุญเฉลิม
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงพัชณี เจริญยิง

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๖๔

เด็กหญิงยุพา วิชัยกุล
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๖๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ เงางาม
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๖๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ธนิตศักดา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๖๗

เด็กหญิงสันติภาพ เพ่งพิศ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๖๘

เด็กหญิงอินทิราพร อ่อนศรี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ สาระบุตร
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๗๐

เด็กหญิงจุฑาธิป เกิดโภคา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๗๑

เด็กชายนนทกร แจ่มนิยม
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๗๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เงางาม
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๗๓

เด็กชายธนากร รอบแคว้น
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๗๔

เด็กชายมิงขวัญ

่

เงางาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๗๕

เด็กชายวราเทพ เหมเงิน
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๗๖

เด็กชายธนาธิป ธรรมดา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๗๗

เด็กชายสิทธิพล เพ่งพิศ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๗๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จองระหงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงสมฤดี เจริญยิง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๘๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เพ่งพิศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุนคราราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๘๑

เด็กชายอชินวิทย์ อนันมา
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๘๒

เด็กชายธนากร ดอนจันดา
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๘๓

เด็กชายพีรกาญน์ สาลีพวง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๘๔

เด็กชายต้นรัก สว่างรอบ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๘๕

เด็กชายเพ็ญเพ็ชร เพ็ญแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๘๖

เด็กชายภาคภูมิ เกตุศิละ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๘๗

เด็กชายพลวิทย์ เหล่าศาลา
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๘๘

เด็กชายฐิติกร ทองอ่อน
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๘๙

เด็กชายสาคร สรายทอง
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๙๐

เด็กชายธีรเทพ เงินไธสง
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๙๑

เด็กชายพิชิต สระแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๙๒

เด็กหญิงศิรประภา แก้วศรี
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๙๓

เด็กหญิงพินทุสร บุญล้อม
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๙๔

เด็กหญิงพรไพลิน บุตรทอง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๙๕

เด็กหญิงเกษทิพย์ เกิดสิริ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๙๖

เด็กหญิงเขมนิจ โพธิเงิน

์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๙๗

เด็กหญิงกุลนัดดา ทูลธรรม
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงนคมน โพธิเงิน

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงผิวผักกาด สมาชิก
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๐๐

เด็กหญิงชนธิฌา อุดมแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๐๑

เด็กชายจีรพัฒน์ บุตรทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๐๒

เด็กชายณัฐนิศ ขึนภูเขียว

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๐๓

เด็กชายสิริวัฒน์ จันทรสุวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๐๔

เด็กชายอนุชา วิชัยเกตุ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๐๕

เด็กชายประกาศิต บุญล้อม
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๐๖

เด็กชายธีรพงษ์ มีแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๐๗

เด็กชายณัทวุฒ สุขรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๐๘

เด็กชายอัษฎาวุธ มีแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๐๙

เด็กชายภัทรสนัย ไพรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๑๐

เด็กหญิงปริญญา ชัยยิง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๑๑

เด็กหญิงศศิธร ตุมตอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๑๒

เด็กหญิงชนัญญา แผ่นทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๑๓

เด็กหญิงจันธิมา โคมารัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๑๔

เด็กหญิงปณิศรา พงษ์วิเศษ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๑๕

เด็กหญิงลลิตา โพธิเงิน

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๑๖

เด็กหญิงอธิชา ผลเจริญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๑๗

เด็กหญิงอรทัย ภูทองตา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๑๘

เด็กหญิงเนตรดาว โกธแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๑๙

เด็กหญิงศุภกรณ์ ศรีลาวงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๒๐

เด็กหญิงเนตรนภา โสมนัส
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๒๑

เด็กหญิงจารุกัญญ์ ละเอียด

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๒๒

เด็กชายราชติภูมิ มีแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๒๓

เด็กชายศุภกร มีแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๒๔

เด็กหญิงกิตติกานต์ สว่างแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงอนัญญา กันเทพา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๒๖

เด็กหญิงรัชนิดา กินาวัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๒๗

เด็กชายวรินทร เจริญนาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๒๘

เด็กชายอนันต์ ฉิมจารย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงกัลยาณี รัชพลแสน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๓๐

เด็กชายณัฏฐวรกฤต จันทร์งาม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๓๑

เด็กชายพชร พันธุ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๓๒

เด็กหญิงวาสนา รูปโฉม
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๓๓

นางจีระนันท์ กุลบุตร
๑๓/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๓๔

นายทองสำเร็จ ผลเจริญ
๑๔/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๓๕

นายนพพล ครุฑแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๓๖

นางบุญเพ็ญ บุบผามาตะนัง
๓๐/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๓๗

นางสาวภาริณี ทิพย์นางรอง
๒๒/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๓๘

เด็กชายกลวัชร มีอำนาจ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๓๙

เด็กชายอัฑฒวินท์ ด้วงคตช้าง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๔๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ ฆ้องกระโทก
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๔๑

เด็กหญิงพรทิพย์ เมืองแสน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๔๒

เด็กชายวงศกร ละอองศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๔๓

เด็กชายณัฐภาส โพธิเนียม

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา
วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๔๔

เด็กชายธรรมนูญ กรอบแดง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๔๕

เด็กชายปยวัฒน์ อาบสุวรรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๔๖

เด็กชายรัตนะ หวังช่วยกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๔๗

เด็กชายวายุ อินทร์ชำนาญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๔๘

เด็กหญิงกรณิศ เจนทิตย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๔๙

เด็กหญิงกัญญพัชร พินิจ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๕๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ่งพิศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๕๑

เด็กหญิงจิรภัทร เครือวัน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงจุฑามาศ อินทรสุขศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๕๓

เด็กหญิงมนัสยา โสปญหาริ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงวรรณา บวรรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๕๕

เด็กชายไกรวิชญ์ วิชัยวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๕๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สอนสิทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๕๗

เด็กชายธนกฤต เพ่งพิศ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๕๘

เด็กชายธนพล หาสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๕๙

เด็กชายปรมินทร์ แปนเพชร
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๖๐

เด็กชายพีระพัฒน์ นวลงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๖๑

เด็กชายวีรนนท์ รุ่งแสง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๖๒

เด็กชายสนธยา หาสุข
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๖๓

เด็กชายสุทธวัฒน์ ศรีจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๖๔

เด็กชายอรรถพล ละอองศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๖๕

เด็กชายเอกพล มาทะเล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๖๖

เด็กหญิงเขมมิกา เงางาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๖๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา นามแสง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๖๘

เด็กหญิงวรัญยา แตงจิว

๋

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๖๙

เด็กหญิงศศินา บุตรงาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๗๐

เด็กชายภควัต ทาริยะหนัก
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๗๑

เด็กชายศุภกร วุฒิยา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๗๒

เด็กหญิงทัศนีย์ จรโพธิกลาง

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๗๓

เด็กชายธนากร แน่นหมาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๗๔

นายธัชชัย คำโส
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๗๕

นายธีรวัฒน์ ทนกระโทก
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๗๖

นายปฏิพัทธ์ หล่าสูงเนิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๗๗

นางสาวนัฐลิณี ผู้มีสัตย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๗๘

นางสาวอวัชสดา สุขไกร
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๗๙

นางสาวเกษริญ สังข์ชาติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๘๐

นางสาวธนวรรณ คะสา
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๘๑

นางสาวพรธิตา วงศาเสก
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๘๒

นางสาวสุทธิดา เงางาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๘๓

เด็กชายกิตติภูมิ โทจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๘๔

เด็กชายณภัทร สิทธิประเสริฐ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๘๕

เด็กชายธนาสิทธิ

์

ดีปราสาทแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๘๖

เด็กชายนนทวัฒน์ จิมสันเทียะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๘๗

เด็กชายพรเทพ กาญจนะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๘๘

เด็กชายสุรชาติ นาดีด่านกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๘๙

เด็กหญิงจิราวรรณ สิมาจารย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงใบเฟร์น บุญทูล
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงศศินา อุดมแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๙๒

เด็กหญิงสุพัตรา แจ้งเสน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๙๓

เด็กหญิงอัญรัตน์ สุวรรณศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๙๔

เด็กชายสรัล ทัพอุดม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกราด วัดหนองกราด  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๙๕

เด็กชายหรรษา ศรีบุญรอด
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๙๖

เด็กหญิงนัทชา วิบูลย์อรรถ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๙๗

เด็กหญิงธีราพร แสนพรม
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๙๘

เด็กหญิงวันวิสา จันทร์นวน
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๓๙๙

เด็กหญิงกนกพร ดำดี
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๐๐

เด็กหญิงสุชาดา ดำดี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกระพีหนองนกเขาสามัคคี

้

วัดหนองนกเขา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๐๑

เด็กหญิงชุตาภรณ์ ร่วมกระโทก
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๐๒

เด็กหญิงดวงพร ตึดสันโดษ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๐๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ โคตรทารินทร์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๐๔

เด็กหญิงปภาดา ปรุดรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๐๕

เด็กหญิงวิภาวินี ปูดวงรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๐๖

เด็กชายชัยมงคล แก้วชาติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๐๗

เด็กชายณัฐพงศ์ เพชรประกอบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๐๘

เด็กหญิงสุวนันท์ มุลิวัลย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๐๙

นางสาวนิตยา ปราบภัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๑๐

นางสาวเมธาวี ทองวิเศษ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๑๑

นางสาวลลิตา อิมดี

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๑๒

นายธนบดี ปยโชติสกุลชัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๑๓

เด็กชายณัฐภัทร อนุรักษ์วงศา
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๑๔

เด็กชายกฤษณ ปราบภัย
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๑๕

เด็กชายธิณณพัฒน์ สิงห์คำ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงกมลชนก พันธ์ครบุรี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงอัจฉรา เพชรพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๑๘

เด็กหญิงศิริวิมล ตรีเมฆ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๑๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ด้วงนางรอง
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๒๐

เด็กหญิงศศิกานต์ สุโขพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๒๑

เด็กหญิงเสาวนิตย์ ตรีเมฆ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๒๒

เด็กหญิงกรรภิรมย์ เทียงฤทธิ

่ ์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๒๓

เด็กหญิงปยนุช ตึดสันโดษ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๒๔

เด็กชายสุเชาว์ ทองบ่อ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๑ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๒๕

เด็กชายณัฐภูมิ ลอยกระโทก
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๒๖

เด็กชายพีระพัฒน์ เขียวไธสง
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๒๗

เด็กชายมานะ สามพิมพ์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงบุศรากร แสงขาว
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงอริญชยา ขวัญแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงขนิษฐา ภูถัว
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๓๑

เด็กหญิงกานต์ชนิต รักกิจ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๓๒

เด็กหญิงพัชรีรัชต์ รนกระโทก
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๓๓

เด็กหญิงธารทิพย์ รักษา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๓๔

เด็กหญิงนิตยา นิเวศกูล
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๓๕

เด็กชายศุภณัฐ ตรงศูนย์ดี
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงอรรชนา จันทร์โสดา
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๓๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองสูงเนิน
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๓๘

เด็กชายวสวัตน์ พลหล่า
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๓๙

เด็กหญิงพิมพ์พิศา นาเมืองรักษ์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๔๐

เด็กหญิงภัทรวดี รุกขสนธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงทักษอร เหมวิหก
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๔๒

เด็กชายธนากร เรืองนางรอง
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๔๓

เด็กชายทัตพงษ์ จันทร์พายัพ
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๔๔

เด็กชายชนธัญ ดีประเสริฐ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๔๕

เด็กชายพูลทรัพย์ วันดี
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๔๖

เด็กหญิงธนัญญา ดวงนิล
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๔๗

เด็กหญิงรติกานต์ คงกระจาย
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๔๘

เด็กหญิงศรีสุดา อยู่นาน
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๔๙

เด็กชายปฏิภาน จันทร์เพ็ง
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๕๐

เด็กชายฐปนวัฒน์ รัตนวิชัย
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๕๑

เด็กชายวัชรพล สมใจ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๕๒

เด็กชายจักรี เชือคำเพ็ง

้

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉำฉาชาติ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๕๔

เด็กหญิงอัยรา ชีชะวา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๕๕

เด็กชายธนกฤต พลแสน
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๕๖

เด็กชายยุทธนา แปนเชือ

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๕๗

เด็กชายวีระยุทธ เย็นกระโทก
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงพัณณกร ตองติดรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๕๙

เด็กชายวชิรวิทย์ มือขุนทด
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๖๐

นายชาญณรงค์ ภูทนนท์นอก
๑๔/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๖๑

นางสาวบุสดี ดุสิตา
๐๓/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๖๒

นายอนุวัฒน์ สุภาพ
๐๘/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๖๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ฉัยยาพันธุ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๖๔

เด็กหญิงปริษา รูปเหลียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๖๕

เด็กหญิงวิสรุตา ธรรมไธสง
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๖๖

เด็กหญิงพัชรา ตะละชอน
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๖๗

เด็กหญิงหยาดพิรุณ คณะสา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๖๘

เด็กหญิงแพรวพราว โตคีรี
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๖๙

เด็กชายพีรายุ แปนดวงเนตร
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงสายแก้ว อาษานอก
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๗๑

เด็กหญิงยลดา แก้วพรหมณ์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๗๒

เด็กชายศรายุธ โชคกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงพิมนภา ปนะนัง
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๗๔

เด็กชายประพัฒน์ ฝายพรหม
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๗๕

เด็กหญิงฐิติพัชร ชูประโคน
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๗๖

เด็กชายอังศุธร เข็มมณี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๗๗

เด็กชายนครินทร์ สนธิองค์

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๗๘

เด็กชายธีรพล วิงกระโทก
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๗๙

เด็กชายปยราช คชเดช
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงธันย์ชนก แจ่มใส
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงเกสรา วรรณกิจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๘๒

เด็กชายนิกกี

้

ฮอร์ริเกอร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๘๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คงวงค์ษา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๘๔

เด็กชายพัชรพล สุทธิปญญา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงกิจจพร บุญฑีฆ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๘๖

เด็กชายธนบฎี ดิษบงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๘๗

นายฉัตร์ธีรวัชร์ ทองหย่อน
๑๔/๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๘๘

นางสาวธนัญญา แก้วสุทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๘๙

นางสาวรมย์รวินท์ ประสงใด
๒๑/๓/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๙๐

เด็กชายยศพัฒน์ เจริญผิว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๙๑

เด็กชายกิตติภูมิ โพธิภักดี

์

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๙๒

เด็กชายธนวินท์ คงมัน
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๙๓

เด็กชายพลวัฒน์ เนือจันทา

้

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๙๔

เด็กหญิงอมราพร ลาภกระโทก
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๙๕

เด็กหญิงอรอุมา ศรีคำแซง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๙๖

เด็กชายอนุชิต โล่สุวรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๙๗

เด็กชายธราเทพ โพธิย้อย

์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๙๘

เด็กชายศุภณัฐ ประจง
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๔๙๙

เด็กชายณิชพงศ์ ฝายคำ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๐๐

เด็กชายณัฐพล นพวารุมาศ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๐๑

เด็กชายนวินพรรษ ปาเส
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๐๒

เด็กชายวรวรรธน์ บุญไธสง
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๐๓

เด็กชายพัฒดลย์ ดวงสา
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๐๔

เด็กหญิงภัทรภร นันทจัก
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๐๕

เด็กหญิงอัมรา สีดาชมภู
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๐๖

เด็กหญิงปภาพิชญ์ รอดสุโข
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงอารยา สำราญพันธ์
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญเภา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๐๙

เด็กหญิงณัฐฐาวิกร สุมานิตย์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๑๐

เด็กหญิงบุญญาพร จงจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๑๑

เด็กชายเกียรติยศ ทองอินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๑๒

เด็กหญิงละอองทิพย์ ศิลาวงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๑๓

เด็กหญิงชนากานต์ ส่งศรี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๑๔

เด็กหญิงเพชราภรณ์ ทิพบับหลาบ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๑๕

เด็กหญิงพัชรี พุทธสา
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๑๖

เด็กชายธรรมรัตน์ สุวรรณไตร
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๑๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีบัว
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๑๘

นางสาวยุพดี ชัยธงรัตน์
๐๓/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๑๙

นางสกุณา บุญรอดรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๒๐

เด็กชายอัครชัย ทิพย์อักษร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๒๑

เด็กชายจิณณวัตร สมส่วย
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๒๒

เด็กชายสหรัฐ แดนสันเทียะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๒๓

เด็กชายอาทิตย์ ลาภา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๒๔

เด็กชายชัยญฤทธิ

์

นิลชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๒๕

เด็กชายปรมิทธิกร จิตรนอก

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๒๖

เด็กชายอลงกต รวยจังหรีด
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๒๗

เด็กชายธีรพัฒน์ พิบาล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๒๘

เด็กชายณัฐวัตร อยู่เย็นดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงพิมพ์ลดา หนุนครบุรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๔ / ๕๐๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๓๐

เด็กหญิงสงกรานต์ ฉุนจังหรีด
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๓๑

เด็กหญิงณัฐชยา ชันครบุรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๓๒

เด็กหญิงวิชญาพร ทิพย์จังหรีด
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๓๓

เด็กหญิงอทิตยา เอียมเจริญ

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ราชประโคน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๓๕

เด็กหญิงสุลัดดา จันทร์ผ่อง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๓๖

เด็กหญิงดาวใจ เวียงพรมมา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงรัตนาวดี สุขพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๓๘

เด็กชายธนกร จุลกิง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๓๙

เด็กชายพันธกาล กรรเชียง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๔๐

เด็กชายจิรภัทร กองสกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๔๑

เด็กชายปรินธร โตภาณุรักษ์กุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๔๒

เด็กชายศรัณย์ มนจังหรีด
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๔๓

เด็กชายพัชรพล ปลงรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๔๔

เด็กชายจิรายุ พิจารณาครบุรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๔๕

เด็กชายธนภัทร ดวงนิล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๔๖

เด็กชายเอกรัตน์ กุนกระโทก
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๔๗

เด็กหญิงชมพูนุช สิงห์ซอม
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๔๘

เด็กหญิงกชกร พูนสวัสดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๔๙

เด็กหญิงปนัดดา อ่วมกระโทก
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงชมพูนิกข์ ดัดสูงเนิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๕๑

เด็กหญิงณัฐพร เณรเกิด
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๕๒

เด็กหญิงจารุเนตร เสือแสง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๕๓

เด็กหญิงจิระวดี มุ่งมี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๕๔

เด็กหญิงณิชา อาสายุทธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๕๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ หลอดทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๕๖

เด็กหญิงชลิตา คล้ายตะคุ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงวิชญาพร ไสยศาสตร์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงปณพร จงดา
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงสุกัญยา มังคุด
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๖๐

เด็กชายกฤตนัย ด่านจง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๖๑

เด็กหญิงนฤภร มาพร้าว
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๖๒

เด็กชายธีภพ ปอมจังหรีด
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๖๓

เด็กชายจีรทีปต์ ค่ากระโทก
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๖๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ เรืองรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๖๕

เด็กชายชินดนัย โฮมกระโทก
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๖๖

เด็กชายอิสรา โนนใหม่
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๖๗

เด็กชายธนากร นุชฉิมพลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๖๘

เด็กชายภาณุภัทร โลหะรัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๖๙

เด็กชายรัฐภูมิ อินศรีโสม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๗๐

เด็กชายสุชานันท์ วงษ์มา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๗๑

เด็กชายสุริยันต์ เสาร์วงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนนำคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๗๓

เด็กหญิงจีรภิญญา ค่ากระโทก
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๗๔

เด็กหญิงชลธิชา เกลียกระโทก

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๗๕

เด็กหญิงอารดา ฉุนจังหรีด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๗๖

เด็กหญิงชนัญชิดา ชาญปอม
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๗๗

เด็กหญิงจันทร์นิภา ลาพิมพ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงพรรณชลิดา เทพอาจ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๗๙

เด็กหญิงปตมณี บอมโคตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๘๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โฮมกระโทก
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงกัณฐิกา บำรุง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงรุ้งตะวัน รัตนมูล
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๘๓

เด็กหญิงจันดา ประวัติวิลัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๘๔

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ผ่องพิมาย
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงสุธิดา ค้าขึน

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๘๖

เด็กหญิงจิรวดี ยุ้งกระโทก
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๘๗

เด็กหญิงทอฝน ดวงนิล
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๘๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา พลเหลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๘๙

เด็กหญิงสุนิสา รังกระโทก
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๙๐

เด็กหญิงธัญญาภัส สายศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๙๑

เด็กหญิงวรรณิดา แก้วสวาท
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๙๒

เด็กชายราเมศ แสงกล้า
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๙๓

เด็กชายณัฐพงษ์ วงค์ษารี
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๙๔

เด็กชายชินรัตน์ ยอดแตง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๙๕

เด็กชายคณาธิป ดีด้วยชาติ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๙๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ ชัยชนะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๙๗

เด็กชายสหภาพ ต่อนคำสนธ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๙๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

เกตุชาติ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๕๙๙

เด็กหญิงวรรณรดา เย้ยกระโทก
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๐๐

เด็กชายณัฐทิชัย เกตตา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๐๑

เด็กชายกิตติธัช คำนอก
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๐๒

เด็กชายกิตติภัทร์ โศรกศรี
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๐๓

เด็กชายกฤษตพงษ์ โยเหลา
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๐๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

พิมภา
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๐๕

เด็กหญิงขวัญข้าว วัฒนกูล
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๐๖

เด็กชายจิรายุ แสนสุข
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๐๗

เด็กหญิงฐานินทรา พิพ่วนนอก
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๐๘

เด็กหญิงณธิดา มิงขวัญ

่

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๐๙

เด็กชายธนากร พรมสัยยา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๑๐

เด็กชายธีรพงษ์ กลินนางรอง

่

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๑๑

เด็กชายนนธชัย มูลมนัส
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๑๒

เด็กหญิงบุณยาพร ปรึกษาครบุรี
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๑๓

เด็กหญิงใบหยก เวียงสมุทร
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๑๔

เด็กหญิงประภัสสร จันสีขำ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๑๕

เด็กชายวรวิทย์ บุญพิทักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๑๖

เด็กหญิงศศิพร สุขชาวนา
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๑๗

เด็กหญิงสุกฤตตรา ตังสูงเนิน

้

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๑๘

เด็กชายอธิบดี แสนรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๑๙

เด็กหญิงอนันตพร แซมทอง
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๒๐

เด็กหญิงอริษา กองกุล
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๒๑

เด็กหญิงอริญชยา ชุมนุม
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๒๒

เด็กชายแบงค์พัน สารบรรณ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๒๓

เด็กหญิงศรุตา สาแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๒๔

เด็กหญิงจิดาภา พะธะนะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๒๕

เด็กชายปถวิธร ขันธุวาร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๒๖

เด็กชายปรีติ สุขจิต
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๒๗

เด็กหญิงธันยพร ถัวนอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๒๘

เด็กชายบุรภัทร เอ้โถบุตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๒๙

เด็กชายไตรภพ น้อยหนองหว้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๓๐

เด็กชายพร้อมพงษ์ ศรีบุญโรจน์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๓๑

เด็กชายจักริน รวมกระโทก
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๓๒

เด็กชายซิติสวรรค์ อุปชฌาย์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เจริญผล
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๓๔

เด็กชายวาคิม จันทร์ปะคำ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๓๕

เด็กชายศิวัฒน์ คงพลปาน
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๓๖

เด็กชายศราวุฒิ ประณีตพลกรัง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๓๗

เด็กชายสุวพิชญ์ นันลา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๓๘

เด็กหญิงภัณฑิรา ใหญ่กระโทก
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๓๙

เด็กหญิงรุจิรา เมฆปะคำ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๔๐

เด็กหญิงชนัญชิดา ราษีเมฆ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๔๑

เด็กหญิงสุชาดา มารสูตร
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๔๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วประภา
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๔๓

เด็กหญิงวิภาพร ฝอยทอง
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๔๔

เด็กหญิงเยาวเรศ เกียมแสนเมือง

้

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๔๕

เด็กหญิงภูษนิศา โสวาที
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงจิราภา เข็มนางรอง
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงยุพากร กลินนางรอง

่

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๔๘

เด็กชายพีระพัฒน์ แก้วสำราญ
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๔๙

เด็กชายณฐกร พลทะกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๕๐

เด็กชายพีรชัย วงเวียน
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๕๑

เด็กชายฉัตรเมธี นิลไชย์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๕๒

เด็กชายศักรินทร์ ฉิมพลี
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๕๓

เด็กหญิงฐิดา บรรเฉิด
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๕๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เอียมนางรอง

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๕๕

เด็กหญิงไอริษา เมฆปะคำ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ สันตะ
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๕๗

เด็กหญิงขนิษฐา รอดนางรอง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๕๘

เด็กหญิงนพภัสสร กลินนางรอง

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๕๙

เด็กหญิงพิมพา ออนา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงชนัญชิตา โรจน์พันธ์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๖๑

เด็กหญิงนาเดีย วงเวียน
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๖๒

เด็กชายวีรภัทร งามสร้อย
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๖๓

เด็กชายคณิน เทพรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๖๔

เด็กชายพรชัย สมบูรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๖๕

เด็กหญิงสุชาดา สารบรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๖๖

เด็กชายวีรภาพ เมฆปะคำ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๖๗

เด็กชายจิณณวัตร เรืองปะคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๖๘

เด็กชายอัครภา วงเวียน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๖๙

เด็กชายนภัส คุตรสูตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๗๐

เด็กชายพัศกร หันเสมอ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงกิตติวรา นาคนวน
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๗๒

เด็กชายธเนศ ใจเทียง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๗๓
เด็กหญิงอัจฉวรานันท์

พลแสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๗๔

เด็กหญิงภัสราภรณ์ วงศ์จอม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๗๕

เด็กชายจิตรกร แสงลุน
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๗๖

เด็กชายจีระโชค คิมรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๗๗

เด็กหญิงกานต์รวี สมจิตรสระน้อย
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๗๘

เด็กหญิงบัวชมพู พงษ์กระโทก
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๗๙

นางสาวปวันรัตน์ เงินอยู่
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงดรุณี สาธร
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๘๑

เด็กหญิงเดือยฉาย คำกอดแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ มังจันทึก

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๘๓

เด็กหญิงมัณฑนา เหลาสิงห์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๘๔

เด็กหญิงต้นอ้อย ปชตา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงสุพรรษา สุภาวหา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๘๖

นายชญานิน สงวนเชือ

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๘๗

นายสืบศักดิ

์

ณรงค์ศักดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๘๘

นางสาวตะวันฉาย โตสกุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๘๙

นางสาวพีรดา ไผ่เถือน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๙๐

เด็กหญิงสิรินญา ลัทธิ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๙๑

เด็กชายสราวุธ สุขศรี
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงกนกพร พบสุข
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๙๓

เด็กหญิงจรัญพร สุดประพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยอดสิมมา
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๙๕

เด็กหญิงปภาวรินทร์ คุณธรรมนิมิต
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงประภัสสร ประสังคะเต
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๙๗

เด็กหญิงไพรินทร์ โคตรภัคดี
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงวรวรรณ สมีพวง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๖๙๙

เด็กชายกิตติวัฒน์ ปะนามโต
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๐๐

เด็กชายธีรเทพ เห็มเงิน
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๐๑

เด็กชายนนทนันท์ เห็มเงิน
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๐๒

เด็กหญิงขนิษฐา มาอำ
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงณัศวมน ทองภู
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๐๔
เด็กหญิงบัณฑิตาภรณ์

เครืองไธสง

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๐๕

เด็กหญิงภควดี ปดตาเทสัง
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๐๖

เด็กหญิงวราภรณ์ เลิศพงษ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๐๗

เด็กชายฤทธิไกร ไชยกาล
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๐๘

เด็กหญิงนนทิชา พลธรรม
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๐๙

เด็กชายตรัยรัตน์ จันทร์กฤษ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๑๐

เด็กหญิงปาณิสรา ปตตังทาเน
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๑๑

เด็กชายหฤษฎ์ บำรุงพงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๑๒

เด็กหญิงพนิดา สีสาวแห
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๑๓
เด็กหญิงณัฏฐวรินทร์ มีนากร

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๑๔

เด็กหญิงอารดา บุญที
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๑๕

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา โพธิชัย

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๑๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธิแจ่ม

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๑๗

เด็กชายชาญวิทย์ เปรมฤดีชัยศักดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๑๘

เด็กชายถิรวัฒน์ หาราช
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๑๙

เด็กชายพงศกร ฉัตรไธสง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๒๐

เด็กชายพิชัยวัฒน์ มีกุล
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๒๑

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ สีมาเมือง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๒๒

เด็กชายอรรถพล อาชาพล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๒๓

เด็กหญิงกรรณิกา บุญทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๒๔

เด็กหญิงวิจิตรา พิมพรภิรมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๒๕

เด็กหญิงปรมาภรณ์ ประนาเต
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๒๖

เด็กหญิงปยะรัตน์ บุญล้อม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๒๗

เด็กหญิงปาลิตา เกียรติเลิศธรรม
๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๒๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ตะเคียน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงวนัชพร ชาติมนตรี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๓๐

เด็กหญิงวรรณวิษา มีศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๓๑

เด็กหญิงสุทธิดา โขงรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๓๒

เด็กหญิงสุพรรณษา บุญทา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๓๓

เด็กหญิงอัจฉาราพร อยู่ดี
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๓๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ตาทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตรเจริญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๓๖

เด็กชายธีรพล เงางาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๓๗

เด็กชายดำรงค์ฤทธิ

์

จันดี
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๓๘

เด็กชายบุรธัช เชียวสอน

้

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๓๙

เด็กชายวายุ ติบบุญศรี

๊

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๔๐

เด็กชายศราวิน บุญสา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๔๑

เด็กชายอนุวัฒน์ สุดชา
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๔๒

เด็กหญิงชีวาพร เปล่งศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๔๓

เด็กหญิงวนิดา ศรีนนท์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีสมุทร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๔๕

เด็กชายภัทราวุธ บาริศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๔๖

เด็กชายตระกูลพล พลหมัน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๔๗

เด็กชายทีปกรณ์ ภู่ชมไม้
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๔๘

เด็กหญิงสุวิศา แสงรุ่ง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๔๙

เด็กชายกาจไกวัล ขันอาสา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๕๐

เด็กชายณฐนนท์ สุดหอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๕๑

เด็กชายวงค์ศิลป รูปไธสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๕๒

เด็กชายมนัส นาดเทียน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๕๓

เด็กชายสรวิชญ์ ชำนาญจิตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๕๔

เด็กชายธนัชชัย เห็มเงิน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๕๕

เด็กชายชนาธิป พิทักษ์สงฆ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๕๖

เด็กชายศุภกิจ บุตรคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๕๗

เด็กชายภัทรพล ประทุมแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๕๘

เด็กชายศักดา ลิทธิดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๕๙

นายวรกานต์ สีมะโฮงนาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๖๐

เด็กชายตรีภูมิปวีณ์ ด้วงบุตรดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๖๑

เด็กหญิงชลธิชา วิชาชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๖๒

เด็กหญิงปริยากร สุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๖๓

เด็กหญิงภัคจิรา แมนขุนทด
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๖๔

เด็กหญิงพรธิดา พลคง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๖๕

เด็กหญิงปยธิดา คำแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๖๖

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บัญหารักษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๖๗

เด็กชายอนันตชัย คณะโท
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๖๘

เด็กชายวิทยา ต่วนชัยภูมิ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๖๙

เด็กชายธีรทัต ทันจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๗๐

เด็กชายนครินทร์ พรหมทา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๗๑

เด็กชายธนากร ปะทะกะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๗๒

เด็กชายคทาวุธ ทองขันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๗๓

เด็กชายนันทวัน บุญเย็น

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๗๔

เด็กชายพีรภัทร พระบรรจง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๑ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๗๕

เด็กหญิงชฎาพร พุแค
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๗๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชมพูเพ็ชร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๗๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา พับพิมพ์สัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๗๘

เด็กหญิงชนัญญา สีโสดา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๗๙

เด็กหญิงศุภิสรา คุณธรรมนิมิต
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๘๐

เด็กหญิงสุฑิตา กุลธานี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๘๑

เด็กหญิงรัตนา นาคเอียม

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๘๒

เด็กหญิงพรรณิดา สีคลัง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๘๓

เด็กหญิงเกวลี สติยานุช
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๘๔

เด็กหญิงพรสุดา แปนเงิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๘๕

เด็กชายชุติเดช ฤกษ์จันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๘๖

เด็กหญิงฐานิดา บาริศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๘๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์

ลูอีส ฟน เดอร์  เวสเตเซน

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๘๘

เด็กชายธนากร นูประกรณ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๘๙

เด็กชายก้องกิตากร โมดาคำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๙๐

เด็กหญิงชุดาพร โนรินทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๙๑

เด็กหญิงเบญญาภา ยางธิสาร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๙๒

เด็กชายพงศกร จันทร์ไทย
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๙๓

เด็กชายวรฤทธิ

์

สดใส
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ วัดหนองหงส์  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๙๔

เด็กหญิงมะลิวรรณ ศรีนวนจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๙๕

เด็กหญิงสุพรรษา เชียวชาญ

่

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๙๖

เด็กหญิงภิญญดา มันจันทร์

่

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๙๗

เด็กหญิงนิภาพร สมพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๙๘

เด็กหญิงกรรณิกา คำปลิว
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๗๙๙

เด็กชายศิริวัฒน์ ศรีโสภณ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๐๐

เด็กชายธนากร พรมวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๐๑

เด็กชายภานุพงค์ สอนผึง

้

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๐๒

เด็กชายนพพร ทองปลัง

่

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๐๓

เด็กชายนวคุณ มณีเนตร
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ รัมย์รับ
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๐๕

เด็กชายพงศกร มันสลาย
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๐๖

เด็กชายแมน ไกรพงค์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๐๗

เด็กชายยุทธนา ทองดี
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๐๘

เด็กชายวาเรน สิลชัยญา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๐๙

เด็กชายอติวิชญ์ อังคะณา
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๒ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๘๘๑๐

เด็กชายอภิวัฒน์ พิมมนตรี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๑๑

เด็กชายอิสระภพ มงคลวัจน์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๑๒

เด็กชายเอกรินทร์ เซิบรัมย์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๑๓

เด็กหญิงญาณิน ชัยสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๑๔

เด็กหญิงนฤมล แก้วณะภา
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๑๕

เด็กหญิงนำทิพย์ อินทร์นอก

๒๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๑๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ โปร่งกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๑๗

เด็กหญิงภัทรลภา สง่างาม
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๑๘

เด็กหญิงภัทรวดี ตาทอง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๑๙

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ โสภณจิตร์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๒๐

เด็กหญิงศุภาวรรณ รอบรู้
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๒๑

เด็กหญิงสิริวรรณ สรงพิม
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๒๒

เด็กหญิงศศิมล ยวนนา
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๒๓

เด็กหญิงเอมิกา ดีทองหลาง
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๒๔

เด็กชายก่อศักดิ

์

ลาขุมเหล็ก
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๒๕

เด็กชายกฤษณะ เก่งถินเถือน

่ ่

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๒๖

เด็กชายคมสร ขุนนามวงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๒๗

เด็กชายฐีรวัฒน์ อินทร์ตา
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๒๘

เด็กชายเทพนคร ใจกล้า
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๒๙

เด็กชายธนากร นันทะชัย
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๓๐

เด็กชายธนกฤต บุตรดี
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๓๑

เด็กชายธันวาพล บุตรดา
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๓๒

เด็กชายธนโชติ พิทักษสงฆ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๓๓

เด็กชายภัทรกร รุ่งเรือง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๓๔

เด็กชายพงศกร อุทธิยา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๓๕

เด็กชายพีรกานต์ สรงพิม
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๓๖

เด็กชายสรายุทธ์ อารมรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๓๗

เด็กชายฤทธิเมฆา ทองดี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ดวงนิล
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๓๙

เด็กหญิงกัณชนาภา สมบัติวงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๔๐

เด็กหญิงงามวิไล กฏมัจฉา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๔๑

เด็กหญิงชลธิชา สุขุม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๔๒

เด็กหญิงนิภาธร ศรีโสภา
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๔๓

เด็กหญิงเบญญาภา ตาทอง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๔๔

เด็กหญิงปณิตา เดชารัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๓ / ๕๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๔๕

เด็กหญิงวิภาดา จันทะวงค์
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๔๖

เด็กหญิงสุภัทร บุตรดี
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๔๗

เด็กหญิงสิริมณี ศรีเชียงสา
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๔๘

เด็กหญิงอิสริญา อาจบุรายณ์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๔๙

เด็กชายกัญจิรัฐ บุญแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๕๐

เด็กชายฉัตรดนัย สุมะหิงพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๕๑

เด็กชายชยุตพงค์ หนูช่อ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๕๒

เด็กชายทัศนพล คงสุข
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๕๓

เด็กชายธนโชติ พรมคำน้อย
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๕๔

เด็กชายธีรภัทร พรมวิจิตร
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๕๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ บ่อไทย
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๕๖

เด็กชายศุภกฤต ทาสา
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๕๗

เด็กหญิงสุนิสา เอียมสะอาด

่

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๕๘

เด็กชายภูมิภักดิ

์

บุญเกิด
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๕๙

เด็กหญิงสุภิญญา เรืองเจริญ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๖๐

เด็กชายพิพัฒน์ พิมพ์อักษร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๖๑

เด็กชายจิระเชษฐ์ มูลทะลา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๖๒

เด็กชายจิระสิทธิ

์

มูลทะลา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๖๓

เด็กชายชัชวาลย์ วงเดช
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๖๔

เด็กชายนัฐพล วิเศษชาติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๖๕

เด็กชายธนกฤต สรงพิมพ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๖๖

เด็กชายธาวิน เอียมสะอาด

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๖๗

เด็กชายปยวัชร์ ครุฑรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๖๘

เด็กชายปรีชา โพธิสาร

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๖๙

เด็กชายพัชรพล ตาทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงชลธิชา วิเศษชาติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงชาลิสา สีดา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๗๒

เด็กชายกนกธาดา ต้นสวรรค์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๗๓

เด็กชายจักรินทร์ โพธิแก้ว

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๗๔

เด็กชายชาญชัย โพธิสูงเนิน

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๗๕

เด็กชายปณวัตร ศรีดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๗๖

เด็กหญิงกชกร ลำพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงกัญญณัท โพธิแก้ว

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๗๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทุมวงษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๗๙

เด็กหญิงกานต์สุดา ดวงนิล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๔ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๘๐

เด็กหญิงตรีเนตร ขีตารักษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๘๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สังข์ขาว

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงบัญฑิตา ใจกล้า
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงปานระพี แก้วกำกง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๘๔

เด็กชายปณณวิชญ์ วงศ์ประสิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงสุชาวดี แซ่ลิม

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๘๖

เด็กชายกิตติพงษ์ เครือรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงพีรดา สุมะหิงพันธุ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๘๘

เด็กชายชัยบัญชา โพธิแก้ว

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๘๙

เด็กชายศุภกฤต ราสบุตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๙๐

เด็กชายอธิชา โกสูงเนิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๙๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จังอินทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๙๒

เด็กชายกีรติ สียางนอก
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๙๓

เด็กชายธีรพงศ์ สรงพิมพ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๙๔

เด็กหญิงพิมพ์พิมล พุทธโค
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๙๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ปริกัมศิล
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๙๖

เด็กชายศิริวัฒน์ เชียรจันทึก
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๙๗

นายคุณากร ซารัมย์ ๔/๕/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๙๘

นางสาวจินตนา ธรรมวงศ์ ๒/๓/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๘๙๙

นายณัฐพงษ์ โคตรพัฒน์ ๒/๔/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๐๐

นางสาวทิพวัลย์ อัครจักร
๒๕/๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๐๑

นางสาวธัญญารัตน์ จันวิเชียร ๓/๖/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๐๒

นางสาวธิดารัตน์ ทองเรือง
๒๑/๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๐๓

นายธีรภัทร ศรีบุญเรือง
๒๒/๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๐๔

นางสาวพนิดา ศรีดา
๒๕/๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๐๕

นางสาวยุพา ขันทอง ๙/๕/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๐๖

เด็กชายภานุภัทร ประสารศรี
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร บุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๐๗

เด็กชายพรเทพ สมชิต
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร บุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๐๘

เด็กชายอภินันทน์ อินรส
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร บุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๐๙

เด็กชายอานนท์ ปะนาเต
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร บุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๑๐

เด็กชายศิวกร เชียงรส
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร บุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๑๑

เด็กชายอณัฐชัย กลิงทองหลาง

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร บุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๑๒

เด็กหญิงอิฐศิริญาพร ดอกไธสง
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร บุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงสุภาวินี เลพล
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร บุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงธันย์ชนก แสนสระศรี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร บุ่งช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๕ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงณัฐธิชา บุญสร้าง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร บุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๑๖

เด็กหญิงศิริญญา ทับผา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร บุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๑๗

เด็กหญิงเกวลิน ประสิทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร บุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงชลธิชา กุลโพนเมือง
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร บุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงภัทราวดี ปะนาเต
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร บุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงสิรินภา อุทัยกร
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร บุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงอติพร แสงลุน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร บุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๒๒

เด็กหญิงอภิชญา แสงฮาด
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร บุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๒๓

เด็กชายภูริ ชฏาแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ประสิทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๒๔

เด็กชายศตวรรษ โสรถาวร
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ประสิทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๒๕

เด็กชายสุปญญา โอ่งอินทร์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ประสิทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๒๖

เด็กชายอภิชาติ สาธร
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ประสิทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๒๗

เด็กชายอธิป บุ่งหวาย
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ประสิทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๒๘

เด็กชายชัยสิทธิ

์

วงศ์แม้น
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ประสิทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๒๙

เด็กชายนรากร บุตรงาม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ประสิทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๓๐

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ชฏาแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ประสิทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๓๑

เด็กหญิงนภัส ดัชถุยาวัตร
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ประสิทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๓๒

เด็กหญิงนันทวรรณ ปุระชะตา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ประสิทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๓๓

เด็กหญิงพรรณิดา แสงเพ็ชร
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ประสิทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๓๔

เด็กหญิงปริฑษา หงษ์สูงเนิน
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ประสิทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๓๕

เด็กหญิงกรกฎศิริ ดวงหิรัญ
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ประสิทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๓๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุขเจริญ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ประสิทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๓๗

เด็กหญิงธิดาวรรณ ยงงาม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ประสิทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๓๘

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ คำนันท์
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ประสิทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๓๙

เด็กชายชัยรัตน์ ธูปพนม
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๔๐

นางสาวโชติรส ดีมาก
๑๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงปวริศา สีลำโกน
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๔๒

เด็กหญิงพาขวัญ พันธ์ชมภู
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงขวัญชนก อ่อนศรี
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๔๔

เด็กชายสุชาพงศ์ ทองเพ็ชร
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๔๕

เด็กชายฉัฐดนัย จันทะวงศ์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๔๖

เด็กชายฉันชนก จันทะวงศ์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ คำโส
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๔๘

เด็กชายพีระพัฒน์ ทบพักตร์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๔๙

เด็กชายกฤษกร จรุงกิจวณิช
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๕๐

เด็กชายธนันชัย ชาลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๕๑

เด็กชายศราวุฒิ พลแสน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๕๒

เด็กหญิงฐิติพร โนนทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๕๓

เด็กชายพงศกร ลุนสำโรง
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๕๔

เด็กชายธีรภัทร หัดสูงเนิน
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๕๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ แสนกาสา
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๕๖

เด็กชายวรากร ครองรุ่ง
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๕๗

เด็กชายศรายุทธ์ ประภาใส
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๕๘

เด็กชายศุภวิชญ์ พรมทา
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๕๙

เด็กชายสุทธิพงศ์ อ่อนศรีลา
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๖๐

เด็กหญิงกฤษณา หมืนสีพรม

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๖๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ เพียงภัคดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๖๒

เด็กหญิงประลิตา จ้ายสวนนา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๖๓

เด็กหญิงภูริณี ปาปะไพ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๖๔

เด็กหญิงรัฐกาญจน์ เชียงมา
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๖๕

เด็กหญิงวรกานต์ ขันธวงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๖๖

เด็กหญิงวรรณนิษา รัตนนท์
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงศริตศา มูลหา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พรวิเศษศิริกุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๖๙

เด็กชายนิพัฒน์ จัตุรัส
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๗๐

เด็กชายภูริทัต พันชมพู
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๗๑

เด็กหญิงชัญญานุช วงศ์ศิริ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๗๒

เด็กหญิงประภัสรา สีลำโกน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๗๓

นายสรศักดิ

์

ซุนเฮงกุล

๑๖/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๗๔

นางสาวสุรภา ภาสดา
๑๕/๗/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๗๕

นางสาวหทัยชนก วรรณกุล ๖/๕/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๗๖

เด็กชายอนุชัย

ี

เสารางทอย
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๗๗

เด็กชายภัทรวรรธ ไปมา
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๗๘

เด็กชายชนะศักดิ

์

อนุสี
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๗๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ปะกิระคะ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๘๐

เด็กชายศาตราวุธ จัดโพธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๘๑

เด็กชายอธิวัฒน์ ปริวะเก
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๘๒

เด็กชายเอกอนันต์ อุปนันท์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๘๓

เด็กชายชาคริต ใจอุ่น
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๘๔

เด็กชายกฤษฎา หนูนวน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลเยียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๘๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ปะนาทัง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงพรรทิพภา ใจสว่าง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๘๘

เด็กหญิงธัญธร เพ็งทองหลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๘๙

เด็กหญิงอาริสา หนองยาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๙๐

เด็กหญิงอุษณีย์ อุทัศน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๙๑

เด็กชายภานุวัตร ดีโสภามาส
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๙๒

เด็กหญิงสิริวดี กฤษอ่วมทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๙๓
เด็กหญิงพิมพ์พกานต์

ดวงสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๙๔

เด็กชายพาคิน ถำกลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๙๕

เด็กหญิงอรณิชา เดชทะสอน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๙๖

เด็กชายจิรภัทร ทอนไธสง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๙๗

เด็กชายสุวัจน์ บัวนาค
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๙๘

เด็กหญิงธนารีย์ นาคบุญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๘๙๙๙

เด็กหญิงธนาภา นาคบุญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๐๐

เด็กหญิงพรนภา ยอดทองหลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๐๑

เด็กชายกฤษฎา ภาแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๐๒

เด็กหญิงปาริชาติ บัวนาค
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงอุมากรณ์ จันทร์ดิษ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๐๔

เด็กชายเทวา ชืนรส

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๐๕

เด็กหญิงภคภรณ์ จงตังกลาง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๐๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ สังทองหลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๐๗

เด็กชายณฐกฤษดิ

์

พูลเพิม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๐๘

นายบุญฉลอง ศรีสุวะ
๑๐/๓/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๐๙

นางเพียร จงตังกลาง

้

๒๙/๑/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านไทรออ วัดราษฎร์เจริญ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๑๐

เด็กชายศราวุฒิ มะเดือ

่

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๑๑

เด็กชายธีระพงษ์ พานนนท์
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๑๒

เด็กชายกุลธร สอสมบูรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๑๓

เด็กหญิงวิภาดา แก้วนรา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๑๔

เด็กชายณภัทร เรืองศักดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ผูกมิตร
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงเกวลิน พานนนท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๑๗

เด็กชายคมสันต์ เรืองศักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๑๘

เด็กชายจักราวุฒิ กุดนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๑๙

เด็กชายผคุงศักดิ

์

การพิมาย
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๒๐

เด็กชายรัชชานนท์ ปฎิพันโด
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองภู
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๒๒

เด็กชายวุฒินันท์ แสงดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๒๓

เด็กชายอดิเทพ ศรีสุธรรม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๒๔

เด็กหญิงอาทิตญา ลาดสม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๒๕

นางสุมิตรา แสงภารา
๓/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดหนองกก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๒๖

เด็กหญิงอนัญพร เฉลิมจาน
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๒๗

เด็กชายจิรเมษ ปะนาเต
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๒๘

เด็กชายเจษฎา ผอมคง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๒๙

เด็กหญิงเกวลิน โคกสีนอก
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๓๐
เด็กหญิงจิดาภาพัชต์ พุ่มแจ้

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงวรรณวิสาข์ นิสกุล
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงอรจิรา จำปาเกตุ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๓๓

เด็กชายชุติเทพ นามปราศัย
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๓๔

เด็กหญิงศรินยา ชาดง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงธนัญชนก คุ้มบุ่งคล้า
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๓๖

เด็กชายไชยกรณ์ สินใหม่
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๓๗

เด็กชายวิวัฒน์ชัย วงศ์วชิรบดินทร์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๓๘

เด็กชายเตชิต พลสงคราม
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๓๙

เด็กชายหฤษ ปะนาเต
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๔๐

เด็กชายศุภชัย มะสีผา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๔๑

เด็กชายบารมี น้อมมนัส
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๔๒

เด็กหญิงสุนิษา มานะพิมพ์
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยก้อม วัดห้วยก้อม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๔๓

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ แก้วเกษ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโคลน หนองโคลน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๔๔

เด็กหญิงสิริอาภา อิมสวัสดิ

่ ์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงณัฐธิชา กล้าหาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา วัดโคกล่าม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ หฤแสง
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนงิวตลาดใหม่สามัคคี

้

วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๔๗

นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์นาม
๑๘/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๔๘

นางสาวกมลพรรณ ขันทะศิริ
๐๕/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๔๙

นายผดุงพงศ์ โพธิวิเศษ

์

๑๐/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๕๐

นางสาวบุษยมาศ ทองดี
๑๖/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงนาวรัตน์ โตสีดา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๕๒

เด็กชายวิศรุด มะหิงสาเดช
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๕๓

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ศรีโสภณ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๕๔

เด็กหญิงนันทการต์ ศรีโสภณ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ มาลาศรี
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงภัทรธิดา เภตรายนต์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๕๗

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ลึกกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๕๘

เด็กหญิงรังสิมา พิทักษา
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๕๙

เด็กหญิงนัชชา พิทักษา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๖๐

เด็กหญิงสนิดา สีหะวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๖๑

เด็กหญิงศกุนิชญ์ ศรีเศรษฐา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๖๒

เด็กหญิงมินตรา สงพงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๖๓

เด็กชายนครินทร์ ปลืมใจ

้

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท โคกปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๖๔

เด็กชายสิทธิพัฒน์ ละอองเอก
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๖๕

เด็กชายทินกร กระโจมเค
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๖๖

นางสาวเกวลิน คงพลปาน
๑๖/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๖๗

เด็กหญิงฑิฑัมพร ขุนนาม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๖๘

เด็กหญิงวาสนา วงศ์คำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๖๙

เด็กชายสิทธิพล ตัดสูงเนิน
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๗๐

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

นาคเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๗๑

เด็กหญิงนิษา คำมี
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๗๒

นายสุรเดช คงพลปาน
๑๖/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๗๓

เด็กชายธนพล ดวงอำไพ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๗๔

นางสีนวล นนท์พละ
๐๑/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๗๕

นางสาววิไลลักษน์ สง่ากลาง
๒๐/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๗๖

เด็กหญิงอัญญาณี แก้วประภัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๗๗

เด็กหญิงสุพรรษา กองค้า
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๗๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สรงพิมพ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๗๙

เด็กชายภัทรพล ชิดกระโทก
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๘๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์กฤษ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๘๑

เด็กหญิงสุธาวี จันทร์กฤษ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๘๒

เด็กชายธาวิน ชืนนอก

่

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๘๓

เด็กหญิงปยนันท์ วิจิตศักดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๘๔

เด็กหญิงชลดา สาทะรัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๘๕

เด็กหญิงธันวาทิพย์ ทานกระโทก

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๘๖

เด็กชายธีรเดช โกเลือน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๘๗

เด็กหญิงปยนันท์ ชุ่มศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๘๘

เด็กหญิงปนมก แขนสันเทียะ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๘๙

เด็กหญิงปาริตา ขุนนามวงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงประภัสสร แผ้งพลสงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงรุ่งอรุณี คำกลอน
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๙๒

นางพัชรดา ละอองเอก
๐๑/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๙๓

เด็กหญิงอริสรา วิเศษชาติ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงลัดดา ปลืมจิตร

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงชนินพร กฎมัจฉา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝาย เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๙๖

เด็กชายศุภรัตน์ ละแสง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๙๗

เด็กชายวัฒนศักดิ

์

อุนรวัน
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๙๘

เด็กหญิงจิดาภา วรรณบุตร
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงอรุณรัตน์ เยียมชัยภูมิ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงศิริกัลยา แก้วประโคน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๐๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา เนาวราช
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๐๒

เด็กชายธีรพงษ์ กุมรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๐๓

เด็กชายเจษฎา รักพินิจ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ เมืองฝาย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๐๔

เด็กชายฉัตรชัย จันทร์เทา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๐๕

เด็กชายฉัตรพล จันทร์เทา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๐๖

เด็กชายธนภัทร พันธ์จันดา
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๐๗

เด็กชายธนกร แสนรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๐๘

เด็กชายวิชาฤทธิ

์

นาคนวล
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๐๙

เด็กชายสุวินัย ชูคำหมัน
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๑๐

เด็กหญิงกชกร มุเนืองรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๑๑

เด็กหญิงชนาภา เผือกพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๑๒

เด็กหญิงนันทิชา วิเศษชาติ
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๑๓

เด็กหญิงพิยดา แต้โนนฝาว
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา บัวนาค
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงสุนิสา สุขเกษม
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงอภิญญา แก้วสาย
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงอภิญญา เลนตะคบ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๑๘

เด็กหญิงอรัญญา มันทุราช
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๑๙

เด็กหญิงกชกร บาริศรี
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๒๐

เด็กชายกิตติควิน มุ้ยแก้ว
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๒๑

เด็กชายธนพัฒน์ นาคนวล
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๒๒

เด็กชายศุภาชัย พิมพ์เชือ

้

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๒๓

เด็กชายทรงวุฒิ สายวัน
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู หนองย่างหมู  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พิงกระโทก
๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๒๕

เด็กหญิงจิดาภา ศรีหามาตร
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงสิดาพร บุญเย็น
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๒๗

เด็กชายสิทธิเดช พิมพ์เลย
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๒๘

เด็กชายธรรมรัตน์ มุ่งดี
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๒๙

เด็กหญิงชนิภรณ์ ทอนกระโทก
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงณัชชา ศิริวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๓๑

เด็กชายธนพร เชิงคิรินทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๓๒

เด็กชายพงศกร แก้วตรีวงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๓๓

เด็กหญิงฐิติวรดา สืบศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๓๔

เด็กหญิงทิฆัมพร สาลีงาม
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงวริศรา ช้างต้น
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงเอวิตา สมบัติคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดโคกกระเบือง

้

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๓๗

เด็กชายจักรกฤตย์ ตันหนูลา

้

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๓๘

เด็กชายธวัชชัย พลแสน
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๓๙

เด็กชายธาวิน โพธิจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๔๐

เด็กชายประวิทย์ พรหมสุ่น
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๔๑

เด็กชายภูสิทธิ ศรีหามาศ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๔๒

เด็กชายรัชภูมิ ม่วงอ่อน
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๔๓

เด็กชายอนุกูล ชำกุล
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๔๔

เด็กหญิงชฎานาถ ยิมผุ

้

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงฐิติวรดา หงษ์ไธสง
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ อันโคตร
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๔๗

เด็กหญิงรัตติกาล พูดเพราะ
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๔๘

เด็กชายธนวัต โคตรเสนา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๔๙

เด็กหญิงวิลาสินี นิลศรี
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๕๐

เด็กชายภูริณัฐ สามารถ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๕๑

เด็กหญิงอมินตรา แดงกันรัน
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๕๒

เด็กชายชิษณุพงษ์ เพาะไธสง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๕๓

เด็กชายดุษฎี เชือสุวรรณ์

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๕๔

เด็กชายทวีโชค พัฒสิงห์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๕๕

เด็กชายธนากร บุญเสด
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๕๖

เด็กชายอดิสร แก้วเจ๊ก
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๕๗

เด็กหญิงชวัลรัตน์ พ่วงน่วม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ อุปชา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๕๙

เด็กหญิงณัฐวิภา เทินสะเกษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๒ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๖๐

เด็กหญิงนราธรณ์ ดวงสำราญ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๖๑

เด็กหญิงสุณิสา แสบรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๖๒

เด็กชายพีรพล เสาศิริ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๖๓

เด็กหญิงเจนจิรา ทองสา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๖๔

เด็กชายกฤตวัฒน์ เทินสะเกษ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงศศินัดดา สหุนันท์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงโสภิตา นามยงค์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงปารีณา มะลิหอม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๖๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีประสิทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๖๙

เด็กชายอดุลย์ เพ็ชรชุมแสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๗๐

เด็กชายอภิวรรตน์ เจริญราช
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๗๑

เด็กชายชาญยุทธ แพงคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๗๒

เด็กชายกวี ตะเภาไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๗๓

เด็กชายจักริน ชินบุตร
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๗๔

เด็กชายพิสิษฐ์ มหิงศาเดช
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๗๕

เด็กชายพุฒิเมธ
จารุพรรณพิทักษ์ ๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๗๖

เด็กชายรุ่งรวี มีวงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๗๗

เด็กชายวีระเทพ บุญปก
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๗๘

เด็กชายศาตราวุฒิ เจริญรอย
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๗๙

เด็กชายอนุชา นางาม
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๘๐

เด็กหญิงจอมขวัญ ดอนสิงห์
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๘๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ผิวจันทึก
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๘๒

เด็กหญิงชาลิสา น้อยคำภา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงปริณวิสา เพ็ชนอก
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๘๔

เด็กหญิงพรธีรา ล้วนศรี
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๘๕

เด็กหญิงพุทธรักษา อรรถสิงห์
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงเพชรดา ชัยนำอ้อม
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๘๗

เด็กหญิงรัณธิดา มังคัง

่ ่

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงลลิตา ก้องสูงเนิน
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๘๙

เด็กชายฐปนวัฒน์ เตียนไธสง
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๙๐

เด็กหญิงรัตติกาล บำรุงจิตร์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงพัชรี ตะริ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๙๒

เด็กชายคณิสร หม่วยนอก
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๙๓

เด็กชายฐานพัฒน์ อานามัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๙๔

เด็กชายณัชพล ธรรมดา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๓ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๙๑๙๕

เด็กชายณัฐภูมิ แน่นวงษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๙๖

เด็กชายทัตเทพ ปะวะเก
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๙๗

เด็กชายวทัญุตา เมืองโสภา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๙๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

กระดานลาด
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๑๙๙

เด็กชายสรยุทธ ชนะเพีย
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๐๐

เด็กชายอุดมทรัพย์ สร้อยมาลัยทอง
๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๐๑

เด็กหญิงชัชฎาพร ด่านไธสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงณัฐจิรา พวงทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๐๓

เด็กหญิงมัลลิกา สออนรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๐๔

เด็กหญิงสุดา เทียบษา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๐๕

เด็กหญิงอรอนงค์ วิชุมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงอนัญญา ละอองเอก
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๐๗

เด็กหญิงอาทิตยา คำโส
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๐๘

เด็กชายเอกมงคล ชาญตะกัว

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๐๙

เด็กหญิงกฤติยา ดำสนวน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๑๐

เด็กชายณัฐชัย ดอกบัว
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๑๑

เด็กชายธนาวัฒน์ จันดาวงศ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๑๒

เด็กชายปรินทร วงค์ใหญ่
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๑๓

เด็กหญิงชุติมา สีหามาตย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงปภัสสร เทียบษา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๑๕

เด็กชายจตุรงค์ ไตรพรม
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๑๖

เด็กชายเจษฏาพร ตันสกุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๑๗

เด็กชายชญานนท์ นาจักร
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๑๘

เด็กชายชนะชัย บุญทัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๑๙

เด็กชายณัฐพล วิทยาสิงห์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๒๐

เด็กชายทรงสิทธิ

์

บุญเต็ม
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๒๑

เด็กชายทัตพงศ์ บรรเทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๒๒

เด็กชายเมฆา สารัตน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๒๓

เด็กชายวิชิต ชำนาญไพร
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๒๔

เด็กชายสุทัด สุทรงชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๒๕

เด็กชายอิสวะ ราชวงษา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๒๖

เด็กหญิงกมลชนก มีลาม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๒๗

เด็กหญิงจิราภา ไตรพรม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๒๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แม่นหมาย
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๒๙

เด็กหญิงชลธิชา วังสันต์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๓๐

เด็กหญิงทัตพร บุญทัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๓๑

เด็กหญิงนาตยา แพงมี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๓๒

เด็กหญิงพัชรธิดา แม่นหมาย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๓๓

เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ ปลา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๓๔

เด็กหญิงศยามล นับแสน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๓๕

เด็กหญิงศุภจิรา อาจภัคดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๓๖

เด็กชายชาคริต ปะนาโก
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๓๗

เด็กชายวรวุธ ศรีวงยาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๓๘

เด็กชายกิตติ สาระไทย
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๓๙

เด็กชายนพเรศ สงครามรอด
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๔๐

เด็กชายพัสกร สีหะวงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๔๑

เด็กชายธีรเดช แก้วประสงค์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๔๒

เด็กชายอานัส อาดำ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงเกษมณี มูลหา
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๔๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ดาบพลหาร
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๔๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ โคกสีนอก
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คุ้มแจ้ง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงภัทราวดี คำลือ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๔๘

เด็กหญิงวรัชยา บุญเถือน

่

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๔๙

เด็กชายภูริภัทร สีแล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๕๐

เด็กชายธีรภัทร เทียบหมัน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๕๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

สมใจ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๕๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จินดาศิริพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๕๓

เด็กชายอนุวัฒน์ สายยศ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๕๔

เด็กชายอนุวัฒน์ แสงรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๕๕

เด็กชายณัฐชนน สุรัสวดี
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๕๖

เด็กหญิงวนัชพร ศรีนาม
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๕๗

เด็กหญิงฟาใส สีหะวงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๕๘

เด็กหญิงสุภาสินี ชาลี
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๕๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุดดี

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๖๐

เด็กหญิงอริสรา ชินวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๖๑

เด็กหญิงกุสุมาวดี สุโต
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๖๒

เด็กชายธนโชติ รักษาทรัพย์
๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ สุดสูง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๖๔

เด็กชายพีรชัย บรรดาศักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๕ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๖๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ บรรดาศักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๖๖

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

สีหะวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๖๗

เด็กชายธงชัย บุญมา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๖๘

เด็กชายอภิวัฒน์ บุษบงค์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๖๙

เด็กชายนนทนันท์ จันดารัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๗๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แจ้งไธสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๗๑

เด็กหญิงจิราวดี กันทะวิชัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๗๒

เด็กชายธนภูมิ พานสมบูรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๗๓

เด็กชายกิตติภพ รักษาทรัพย์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๗๔

เด็กชายวริทธิธร

์

พิมพ์บาล
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๗๕

เด็กชายรพีภัทร พิมโคตร
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๗๖

เด็กชายวรวุฒิ ทองขอน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๗๗

เด็กชายธนกร น้อยอ้าย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ครุภัณฑ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๗๙

เด็กหญิงณัฐพร ยศแก้วกอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงประภัสสร เชือวังคำ

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๘๑

เด็กหญิงณัฐชา สิงห์โสดา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๘๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ แสงเพชร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๘๓

เด็กหญิงพิมพ์วรี ดีสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๘๔

เด็กหญิงปณิดา แสนกาสา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๘๕

เด็กชายเจษฎาพร ซุนเฮงกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๘๖
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ เอียมสร้อย

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๘๗

เด็กชายวงศธร ดัชถุยาวัด
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๘๘

เด็กหญิงพิมพกานต์ สรงพิมพ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๘๙

เด็กชายสรวิศ ดรุณศิลป
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๙๐

เด็กชายกวีศักดิ

์

เพิมไธสง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๙๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ จอกทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๙๒

เด็กหญิงกัลยากร จุลสันเทียะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๙๓

เด็กชายเกริกชัย ชัยเกตุ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงสุชานันท์ สุมะหิงพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงณัฐรินทร์ เซ็นนอกวฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๙๖

เด็กชายจักรินทร์ ผาพงษ์พันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๙๗

เด็กชายกิตติภูมิ บุญเลิศ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๙๘

เด็กหญิงกุลภรณ์ ปยางสุ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๒๙๙

เด็กชายภานุเดช บุญเจริญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๐๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ นมัสศิลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๐๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ ปนโพธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๐๒

เด็กชายพีรดลย์ น้อยภูมิ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๐๓

เด็กหญิงฐิติญา ขุนภักนา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๐๔

เด็กชายธีระยุทธ การเกษ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๐๕

เด็กหญิงธนัชชา ชัยพานิชย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๐๖

นางบุญชู พิมพ์โคตร ๑/๑/๒๕๒๔ โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๐๗

นางสุคันธี ธีระหงษ์
๒๒/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๐๘

เด็กชายสรยุทธ อาญาเมือง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๐๙

เด็กหญิงจรรยพร หลับรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๑๐

เด็กชายกิตติภพ เอกสุวรรณ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๑๑

เด็กชายกิตติเทพ จีนเกา
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๑๒

เด็กชายจิรายุ อะช่วยรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๑๓

เด็กชายธันวารักษ์ อะโรคา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๑๔

เด็กชายปณณวัฒน์ พงษ์ประสพ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๑๕

เด็กชายศิวัฒน์ เชียงรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๑๖

เด็กชายศุภกานต์ ทรงชัย
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๑๗

เด็กชายเศรษฐพงศ์ แสวงชัย
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๑๘

เด็กชายอนุกูล นิธุรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๑๙

เด็กหญิงกีรัตยา เจริญรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๒๐

เด็กหญิงจิรพรรณ์ นิโรจน์รัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงชัญณิสา วิไลรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๒๓

เด็กหญิงอภิษฐา จรดรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงณัฐนิชา วีระพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๒๕

เด็กหญิงนภัสสร สมพริง

้

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงธันยพร เจียมรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๒๗

เด็กหญิงสุพิชชา บำเพ็ญ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๒๘

เด็กหญิงหทัยภัทร กะฐินสี
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๒๙

เด็กหญิงไอริษา นิพรรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๓๐

เด็กชายสันติภาพ เจียวรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๓๑

เด็กชายปยะวัฒน์ แว่นไธสง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๓๒

เด็กชายสมโชค สิงห์ประโคน
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๓๓

เด็กชายธนิสร ชาญชะโน
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๓๔

เด็กชายธนพงศ์ เฮ้าปาน
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๓๕

เด็กชายรัชพล ล้อมประโคน
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๓๖

เด็กชายธีรภัทร ล่วงมัจฉา
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสมพร
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงสุชานันท์ ชัยกล้า
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๓๙

เด็กหญิงทรรศยา ทับกลาง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๔๐

เด็กหญิงพิมลพรรณ เทวารัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๔๑

เด็กหญิงกัลยาณี วิลัยรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๔๒

เด็กหญิงเกตน์สิรี ขุมขำ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๔๓

เด็กหญิงกุลจิรา โกติรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๔๔

เด็กหญิงศุทธดา เจริญรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๔๕

เด็กหญิงวรวรรณ รอบแคว้น
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงอลิสา ชะรอยรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๔๗

เด็กชายยศภัทร จรดรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๔๘

เด็กชายปณวัฒน์ นุยืนรัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๔๙

เด็กชายสุรพัศ พิมัยรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๕๐

เด็กชายกมลภพ ไทยพิทักษ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๕๑

เด็กชายวสุพล เจริญรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๕๒

เด็กชายนพณัฐ วารีชัยสง
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๕๓

เด็กหญิงวิภาดา ไกยศรี
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงสิริวิมล กะสันรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพ็ชรเลิศ
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๕๖

เด็กหญิงกมลศรี พะโรงรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงโชติรส บุญศิริ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๕๘

เด็กหญิงพรทิวา ตระกูลรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๕๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จริตรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๖๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ นเรนทร์รัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๖๑

เด็กชายพีรพล อินมณเพียร
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงโชติกา จะแรมรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๖๓

เด็กชายชนะชัย นุกาศรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๖๔

เด็กหญิงจิราวรรณ นุกาศรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๖๕

เด็กชายปณณวัฒน์ เจียมรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๖๖

เด็กชายสิทธินนท์ ดำพะธิก
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๖๗

เด็กชายอภิรักษ์ วงคล่อง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๖๘

เด็กหญิงสิราวรรณ พานทอง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๖๙

เด็กชายชินกฤต ทองจันดา
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๗๐

เด็กหญิงศลิษา ใจหาญ
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๗๑

เด็กชายธนพูน มีพวงผล
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๗๒

เด็กหญิงวรัญญา ทัศนะ
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๗๓

เด็กชายภานุพงษ์ ชุมพลวงค์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๗๔

เด็กชายภูผา นะเรรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๗๕

เด็กชายรชต อยู่แจ้ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๗๖

เด็กชายอริญชัย เฉลิมรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๗๗

เด็กชายพีระพัฒน์ หงษ์ภักดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๗๘

เด็กชายจักรพงษ์ กลองรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๗๙

เด็กชายศุภกร บุญศรีรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๘๐

เด็กชายปญญพนธ์ อุลิบประโคน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๘๑

เด็กชายทินภัทร เจริญรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๘๒

เด็กชายไรวินท์ นิสสัยดี
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๘๓

เด็กชายศุภฤกษ์ กุสิรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๘๔

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เชียงรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๘๕

เด็กชายพงศกร งามเกิด
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๘๖

เด็กหญิงคนึงนิจ รอบแคว้น
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงจันทกานต์ ปลืมกมล

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๘๘

เด็กหญิงปาริชาติ ศิริพงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๘๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา บริรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๙๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โกติรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงแสงระวี เชียงรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๙๒

เด็กหญิงอภิสรา กิรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๙๓

เด็กหญิงกนิษฐา นะรารัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๙๔

เด็กหญิงวรัญญา ประทับศักดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๙๕

เด็กหญิงกนิษฐา จะริบรัมย์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๙๖

เด็กหญิงวรพิชชา คุ้มครอง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๙๗

เด็กชายธนโชติ กล้าหาญ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๙๘

เด็กชายธนพัฒน์ ทวยจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๓๙๙

เด็กชายธิติกรณ์ พะโรงรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๐๐

เด็กชายภานุพงศ์ เพียงกลาง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๐๑

เด็กชายวีรภัทร มีชัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๐๒

เด็กชายศรศักดิ

์

สุวรรณรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๐๓

เด็กชายศุภโชค นรินทร์รัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๐๔

เด็กชายสันติภาพ สุทธิ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖๙ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๐๕

เด็กชายศุภนัย ชะลุนรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๐๖

เด็กชายสุรพศ ชุมพลชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๐๗

เด็กหญิงกนกวรรณ เมฆมล
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๐๘

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชาญประโคน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๐๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิโรจน์รัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๑๐

เด็กหญิงจรุวรรณ อยู่รัมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงชนิดาภา ตระกูลรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๑๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เพชรเลิศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๑๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีอาจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๑๔

เด็กหญิงณิชา เกลียวทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๑๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ รอบแค้วน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงปณฑิตา ผิวบาง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๑๗

เด็กหญิงพันธ์ทิยา อยู่ยืน
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงภัทราพร พลเลือย

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงมัณฑนา จรัลรัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๒๐

เด็กหญิงรษา คนัยรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๒๑

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ นพรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๒๒

เด็กหญิงรุจีรัตน์ การรัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๒๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ พรหมสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๒๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ นาคงาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๒๕

เด็กชายนนทิวรรธน์ กระสินรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา สาระรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๒๗

เด็กหญิงเกวลี ชะสนรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ วิสูตรการ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๒๙

เด็กชายนันธวัฒน์ อุไรพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๓๐

เด็กชายธีรภัทร พวงจำปา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๓๑

เด็กชายปยะเทพ รอบแคว้น

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๓๒

เด็กหญิงนฤมล สมใจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๓๓

เด็กหญิงนิรมล บำรุงแคว้น
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๓๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ เกรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๓๕

เด็กหญิงวริษฐา ทองสา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๓๖

เด็กหญิงเบญญาภา แสวงนาม
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๓๗

เด็กชายสัญญศักดิ

์

กรรม์ภิรมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๓๘

เด็กชายภูมิศักดิ

์

บำเรอสงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๓๙

เด็กหญิงฐานิดา นุยืนรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๐ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๔๐

เด็กชายพรพิพัฒน์ เจริญรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๔๑

เด็กชายธนายุต นิพันธ์รัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงปาณิษา นะเรรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๔๓

เด็กชายสุธี นิวาสรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๔๔

เด็กชายกฤษฎาภรณ์ นามพุฒซา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๔๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ ชัยสุนทร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๔๖

เด็กชายวทัญู รังทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๔๗

เด็กชายธนดล จริตรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๔๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กับรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๔๙

เด็กหญิงอรปรียา อยู่รัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๕๐

เด็กหญิงรวินันท์ สร้อยจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๕๑

เด็กหญิงฟาใส อะโรคา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๕๒

เด็กหญิงฐิติวรดา โทอึน

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๕๓

เด็กหญิงสไบทอง พิประโคน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๕๔

เด็กชายณัฐชนน โกติรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๕๕

เด็กชายพัสกร นามเสาร์
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๕๖

เด็กชายวัชรินทร์ สินไชยยา
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๕๗

เด็กชายวิธวัฒณ์ ฉิมคีรี
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๕๘

เด็กชายสรายุทธ กุสะรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๕๙

เด็กชายอรรถพร พินญชาติ
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๖๐

เด็กหญิงชนิษฐา แซ่เล้า
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๖๑

เด็กหญิงประภัสสร เครืองรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๖๒

เด็กหญิงสุชาวลี เร่ครอง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๖๓

เด็กหญิงจิรนันท์ เชืองาม

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๖๔

เด็กชายธีรภัทร สมสันเทียะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๖๕

เด็กชายศักดิดา

์

โซ๊ะมะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๖๖

เด็กหญิงปาริฉัตต์ เกษร
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย วัดช่างหิน  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๖๗

เด็กชายสุรชา กันรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๖๘

เด็กชายนนท์นภัส จ่าพิชม
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๖๙

เด็กชายภูวนาท กิรัมย์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยชนะ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๗๑

เด็กชายฐิตากร การรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๗๒

เด็กชายธชกร ประจันทร์บาล
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๗๓

เด็กชายวีรภัทร ฉัตรทัน
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๗๔

เด็กหญิงขวัญข้าว สุระรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๑ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๐๙๔๗๕

เด็กหญิงสิริมา มากะเต
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงลักษณารีย์ โกติรัมย์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงธัญจิรา ขะจีฟา
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๗๘

เด็กหญิงชญานิศ กุมรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๗๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ บำรุงแคว้น
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๘๐

เด็กหญิงณิชา นิยมพงศ์พิพัฒน์
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๘๑

เด็กหญิงจันทิมา คำสะรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงฐิติมา หมูสีโทน
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๘๓

เด็กชายณัฐธีร์ กิรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๘๔

เด็กชายชยานันต์ กุมรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๘๕

เด็กชายกิตติทัต โสประโคน
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๘๖

เด็กชายภัทรภณ ขะจีฟา
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๘๗

เด็กชายพงศกร สุภากาดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงสมฤดี มุสารัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๘๙

เด็กหญิงณิชาภัทร เปนรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๙๐

เด็กหญิงปานชนก กาละสิรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๙๑

เด็กหญิงอัปสร อุไรวรรณ
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๙๒

เด็กหญิงสุวีรา กางรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๙๓

เด็กหญิงปวีณ์กร พานทอง
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๙๔

เด็กหญิงนิลาวรรณ สุมหิรัญ
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงเนตรนภา โกติรัมย์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๙๖

เด็กหญิงสุธิมา ประจันบาล
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๙๗

เด็กชายติณณภพ กึมรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๙๘

เด็กชายปญยพัฒน์ เต็มเปยม
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๔๙๙

เด็กชายจาตุรนต์ กึมรัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๐๐

เด็กชายวีรยุทธ สุภากาดี
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๐๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ ดุจจานุทัศน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๐๒

เด็กหญิงธิติกานต์ เกือบรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๐๓

เด็กหญิงญาณิศา หงษ์สมศรี
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๐๔

เด็กชายศักดิพันธุ์

์

พัฒนไพบูลศักดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๐๕

เด็กหญิงยุวดี โกกรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๐๖

เด็กหญิงนิสา กะรัมย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๐๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขสาลี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๐๘

เด็กชายปฏิพัฒน์ สุทธิ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๐๙

เด็กหญิงกุสุมา เต้าสูงเนิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๒ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๐๙๕๑๐

เด็กหญิงมยุริญ กระชิมรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๑๑

เด็กชายพีระพงษ์ โกติรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๑๒

เด็กชายศาสตรา จิตรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๑๓

เด็กชายก้องภพ ศิริพงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๑๔

เด็กชายนิรันดร์ มะลิพลกรัง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงโสฐิดา ดาวสิงห์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๑๖
เด็กหญิงประภาพรรณ

ชัยเชิดชู
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๑๗

เด็กหญิงพรเงิน เวชกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๑๘

เด็กหญิงจันทวรรณ โสประโคน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๑๙

เด็กหญิงวนิดา เจริญยิง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๒๐

เด็กชายเสกสรรค์ แกมรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๒๑

เด็กชายเจษฎา นามเสาร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๒๒

เด็กชายณัฐกุล สุภาสวรรค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๒๓

เด็กชายพงษธร ชะระตะคุ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ต้นบุญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๒๕

เด็กหญิงสุมลทา เสาสุรินทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๒๖

เด็กหญิงมัทนา ช่อทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ นิพันธ์รัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๒๘

นางสาวนิภาพร ผิวพรรณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๒๙

นางสาวจิราพร พาพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๓๐

นายภาคภูมิ จำปาแดง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๓๑

นายนวมินทร์ บุญเขือง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๓๒

เด็กหญิงเจนจิรา สำเริญรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๓๓

เด็กหญิงนัฐภรณ์ บำรุง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๓๔

เด็กชายภาณุพัฒน์ ชีพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๓๕

เด็กชายเดชาวัต พุทธจันดา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๓๖

เด็กชายสรวิศ ดอกพะยอม
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๓๗

เด็กหญิงปนมุก คงหาญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๓๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อาลัยกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๓๙

เด็กชายพีรภาส ลาสันเทียะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงกฤติยา สนวนรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๔๑

เด็กชายตรีวิทย์ ประดิษฐ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๔๒

เด็กหญิงสิริรัตน์ ด่านกระโทก
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๔๓

เด็กชายธีรภัทร กินโบราณ

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๔๔

เด็กชายภานุพงศ์ ชอบหาญ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๓ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๐๙๕๔๕

เด็กชายจักรภัทร แคไธสงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๔๖

เด็กหญิงณัฐพร ข้อสว่าง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๔๗

เด็กหญิงสายธาร นิยมชาติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงพณิชา กาดีวงศ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงรัชชนก สละกิง

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๕๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูมิกระจ่าง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๕๑

เด็กหญิงปยนุช ปงปอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๕๒

เด็กชายธนพนธ์ คืนสันเทียะ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๕๓

เด็กชายมงคล หาแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๕๔

เด็กชายภัทรดนัย ปะโปตินัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๕๕

เด็กชายทักษ์ดนัยษ์ พลมารักษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๕๖

เด็กชายกฤษฎา วาปโก
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๕๗

เด็กหญิงชลญาดา วาปสา
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๕๘

เด็กชายอรรถพล เก่งแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงธิษณามดี ดุขุนทด
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๖๐

เด็กหญิงฟาใส เพ็งมูล
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๖๑

เด็กชายพงศพัศ แขวนกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๖๒

เด็กชายธนภัทร อินเถือนพะเนาว์

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๖๓

เด็กหญิงสุภัสรา ไทยกลาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๖๔

เด็กหญิงจันทิมา พูนศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๖๕

เด็กหญิงปนัดดา พุ่มพวง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๖๖

เด็กหญิงทิพวรรณ ทองคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงวรนุช คงสมพงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๖๘

เด็กชายนพรัตน์ สำรวจวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๖๙

เด็กชายธีรเดช ปล้องงูเหลือม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๗๐

เด็กชายธนพล ชัยแหม่ง
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๗๑

เด็กชายณัฐพล เกรียรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงพรภิษา ผูกพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๗๓

เด็กหญิงธนัชชา บุตรดี
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๗๔

เด็กชายภูวนาถ เงเกาะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๗๕

เด็กหญิงณัฎฐกันย์ ดูชาติรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๗๖

เด็กชายภูมิบดินทร์ กันโพธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๗๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วิชัยรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๗๘

เด็กชายธนภัทร สงัดรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๗๙

เด็กชายณัฐพล คลาดมุม
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๔ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๘๐

เด็กชายชาญณรงค์ พะนึกรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๘๑

เด็กชายจรัณนภัส ศรีโท
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงตรีญาภรณ์ มะศรีถา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๘๓

เด็กหญิงศรัญญา สาราจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๘๔

เด็กหญิงณัฐชา พันธิอัว

๊

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปนาเต
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงชลธิชา อัฐศรี
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๘๗

เด็กชายศุภวิชญ์ แปลกไธสง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๘๘

เด็กหญิงบุษบา ยินดีรส
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา พลช้าง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๙๐

เด็กหญิงรัตนา วิรุณพันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๙๑

เด็กชายพิรภัทร แสนคำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๙๒

เด็กหญิงสุนิตรา โคตรภักดี
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๙๓

เด็กชายรุ่งเรือง เรืองจันทึก
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๙๔

เด็กชายธัชภณ ชินหัวดง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๙๕

เด็กชายนันทิพัฒน์ ลีหล้าน้อย
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๙๖

เด็กชายทรงกรด เบียดนอก
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๙๗

เด็กหญิงวัลวิษา โหมสันเทียะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๙๘

เด็กชายชินโชติ ศรีเกิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สิงห์กล้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๐๐
เด็กหญิงอนัญญาพร เหลือมไธสง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๐๑

เด็กชายธีระชา ชำนาญ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๐๒

เด็กหญิงชยามร พรแสน
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๐๓

เด็กชายจักรแก้ว
หนองหาญพิทักษ์ ๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๐๔

เด็กหญิงรัตนา คณะกูล
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๐๕

เด็กชายศุภเชษฐ์ ทิพย์เหล็ก
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงวิลาวรรณ โอทะเกตุ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๐๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ โอทะเกตุ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๐๘

เด็กชายพนากร คงวิเศษ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๐๙

เด็กชายรามราฆพ รอนยุทธ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๑๐

เด็กชายอิสยาห์
พิสุทธิสิริอภิญญา

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๑๑

เด็กชายภูวมินทร์ พินิจสุริยะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๑๒

เด็กชายพศวีร์ เพียงแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๑๓

เด็กชายศราวุฒิ นามวงศ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงทัตพิชา แสนโคตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงพิยดา แก้วไธสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๑๖

เด็กหญิงชญานินช์ บุญเขือง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๑๗

เด็กหญิงพิชญ์ชาพร ขันตินัต
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงพรรณกริช ศิลปประกอบ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๑๙

เด็กหญิงกมลลักษณ์ บัวนอก
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๒๐

เด็กชายอภิลักษณ์ ทูลฉลอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๒๑

เด็กหญิงจุฑามาศ หวังผล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๒๒

เด็กหญิงวรัชยา ไทยกลาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงโสภา พลสนาม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๒๔

เด็กหญิงพุทธารัตน์ เหมือนท่าไม้
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๒๕

เด็กหญิงสุภาพร บัตรทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๒๖

เด็กชายภควัฒน์ ดวงรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๒๗

เด็กชายธนวิทย์ พลไธสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๒๘

เด็กหญิงบุญยาพร พวงเกตุ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๒๙

เด็กหญิงราชาวดี พันนา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๓๐

เด็กหญิงพัชราภา ชูเกษ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๓๑

เด็กชายภูวภัทร ไทยกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๓๒

เด็กหญิงจิรารัตน์ บุญหว่าน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๓๓

เด็กหญิงชาลิสา เฉียบพิมาย
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๓๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

คะเชนเนียม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๓๕

เด็กชายภาณุพงศ์ เชนรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๓๖

เด็กหญิงกัลยา ร่วมทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๓๗

เด็กชายรัฐภูมิ ลาสันเทียะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงพิมพิศา ชุดกระโทก

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๓๙

เด็กชายกฤติยะ นาแข็ง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๔๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ กาเผือก

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๔๑

เด็กชายวัลลภ ภักดีศิริวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๔๒

เด็กหญิงมณฑกานต์ รัตนะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๔๓

เด็กชายสุวิทย์ นาแข็ง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๔๔

เด็กหญิงชาลิสา เทศบุตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๔๕

เด็กหญิงสุนิษา รืนเริง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๔๖

เด็กชายธราเทพ ประกำแหง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๔๗

เด็กชายธนดล ลมสูงเนิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๔๘

เด็กหญิงนันทิชา ธงสันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงปณฑิตา วิไชยศาล
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๖ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๕๐

เด็กชายเมธา อุ่นสวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๕๑

เด็กชายทีปกร บัตรทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๕๒

เด็กชายนิติพัฒน์ ผิวนวล
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๕๓

เด็กชายอรรถพล ผลวิลัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อาจพินิจ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๕๕

เด็กชายรพีพัฒน์ ไพรเขียว
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๕๖

เด็กชายสุวัฒน์ แห่งสันเทียะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๕๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

แย้มโกสุม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๕๘

เด็กชายชินวัตร กลางสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๕๙

เด็กชายกฤษฎา ไชยธรรมมา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงรัชนก แฟสันเทียะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๖๑

เด็กชายชนาธิป เกียงรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๖๒

เด็กชายลาวา ปดตา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๖๓

เด็กชายวีรภาพ วิชัยรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๖๔

เด็กชายสหรัถ อาจสันเทียะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๖๕

เด็กชายฐานพัฒน์ นานำเทียง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงวรรณิศา ทินลาด
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๖๗

เด็กชายธวัชชัย ไทยกลาง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๖๘

เด็กชายอนิวัตติ

์

สงัดรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงอรษา ผินนอก
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปองสีดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๗๑

เด็กชายกฤษอนันต์ กะทะแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๗๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ บัณฤทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๗๓

เด็กหญิงณิศรา พันธ์งาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๗๔

เด็กชายสุกฤษดิ

์

ปะโปตินัง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๗๕

นางสาวดวงกมล ไทยกลาง
๒๘/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๗๖

นางสาวปภาวดี ขอบทองหลาง
๐๕/๐๖/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๗๗

นายปยะพันธ์ ขันทอง
๑๓/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๗๘

นายพิทยพัฒน์ ลุนโน
๑๒/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๗๙

นางสาวสมพร มะหิงษาเดช
๐๓/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๘๐

นางสาวสุภาภรณ์ อ่อนนำคำ
๒๘/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๘๑

เด็กหญิงนันทวรรณ จันทร์ศิริสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๘๒

เด็กชายจักริน สะอาดรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๘๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ จีจอม
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๘๔

เด็กชายณฐนน แสงงาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๘๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ จุกแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๘๖

เด็กชายรพีภัทร แย้มพรม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๘๗

เด็กชายอภิรักษ์ นานำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๘๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ พิทักษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๘๙

เด็กหญิงปฏิมากร บุญเขือง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๙๐

เด็กหญิงปยธิดา การสร้าง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงปรียาภัทร สาระดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๙๒

เด็กหญิงภัทรธิดา โพศรีขาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงศิริยากร สอนนอก
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๙๔

เด็กหญิงสุนิชา บัวบาน
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๙๕

เด็กหญิงอมรกานต์ กุยรา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๙๖

เด็กหญิงอารยา สุภารักษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๙๗

เด็กชายวิศิษฐ์ โลมรัตน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๙๘

เด็กชายอดิเรก ทองแท้
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ พรมงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๐๐

เด็กหญิงฟาใส เปยมเงิน
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงวรรณิกา ศรีนอก
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๐๒

เด็กชายพีรภัทร พันธโชติ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงปาริตา รักษาแสง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๐๔

เด็กชายธีระพงศ์ ทิศกระโทก
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๐๕

เด็กชายพีรกานต์ กุยรา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๐๖

เด็กชายภูวดล แก้วปน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๐๗

เด็กหญิงนริศรา บุญหว่าน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงปวิตรา แสนกล้า
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ แก้วกล้า
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๑๐

เด็กชายภูวริศ วิวัฒนวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๑๑

เด็กชายวรายุส พรมลี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๑๒

เด็กหญิงวาสนา ทับสุลิ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๑๓

เด็กหญิงศกุนตลา ประสงค์สุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๑๔
เด็กหญิงศิรประภาพร

กรอบเพ็ชร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๑๕

เด็กชายชนะพงษ์ พิเศษกลิน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๑๖

เด็กชายเพชรแท้ หม้อตาหล้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๑๗

เด็กหญิงสุภาภร ตีระมาศวณิช
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๑๘

เด็กชายวุฒิชัย ไปร่บึง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงวรรณวริศา คุณัชญฐิติเดช
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๒๐

เด็กชายพันสกรณ์ เพ็งกระโทก

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๒๑

เด็กชายฐาปกรณ์ คงหนองบัว
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๒๒

เด็กชายสมบูรณ์ชัย เปลืองไธสง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๒๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พิบาล
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๒๔

เด็กชายเกียรติกำธร กระแสรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๒๕

เด็กชายจิรณัฐ การแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๒๖

เด็กชายชนะภูมิ บุษบกอ่อน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สีตาล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๒๘

เด็กชายไตรวิช ขำเอนก
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๒๙

เด็กชายธนโชติ ทองมา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๓๐

เด็กชายธันวา รอยเครือ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๓๑

เด็กชายนพรุจ ลอยนอก
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๓๒

เด็กชายพิภพ เลิศทวีผล
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๓๓

เด็กชายภัทรพล บุญรำไพ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๓๔

เด็กชายวสุ แก้วขุนทด

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๓๕

เด็กชายอภิรุณ ปองสิมมา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๓๖

เด็กชายอุดมโชค เกิดผล
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๓๗

เด็กหญิงชฎาพร สง่าศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๓๘

เด็กหญิงธนาภา ทศไกร
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงธัญพิชชา บุญหว่าน
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๔๐

เด็กหญิงนันทิกา หมันทองหลาง

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๔๑

เด็กหญิงปรียาภัทร พานิชชา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๔๒

เด็กหญิงภัคจิรา เยี่ยมคาย

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๔๓

เด็กหญิงมณิสรา ขันอาสา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงรินรดา ท้าวเทียมตน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๔๕

เด็กหญิงวรกมล รักสัตย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๔๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญหว่าน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๔๗

เด็กหญิงอรวรรณ หาญไพรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๔๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ นามลุน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๔๙

เด็กชายศุภกร แปนชุมแสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๕๐

เด็กชายอนุศักดิ

์

สุทธิรณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๕๑

นางสาวนันทิชา วิชัยรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๕๒

นางปญญาพร อ่อนำคำ
๐๘/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๕๓

นางสาวสุพิวรรณ เนืองสา
๒๕/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๕๔

นางสาวอนัญลักษณ์ ไมหรือ
๒๓/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๕๕

นายอำพล พรหมทอง
๑๗/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๕๖

นางสาวเมรี มาตรินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๕๗

เด็กหญิงกรวรรณ์ บ่อกลาง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๕๘

เด็กชายมณฑกานต์ ชุมนุมชาติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๕๙

เด็กชายกสิเดช บ่อกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๖๐

เด็กชายยุคลเดช ขำเอนก

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๖๑

เด็กหญิงวิทิตา มุ่งใหญ่กลาง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๖๒

นางสาวสุธิมา สินธนาวัฒน์
๑๗/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๖๓

เด็กหญิงสิริกร บุญแจ้ง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๖๔

เด็กชายธนกฤต แสงพิมาย
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๖๕

เด็กหญิงอาทิตยา เหมือนแสงศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๖๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ทับทิม
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๖๗

เด็กชายอนุวัฒน์ รักสัตย์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๖๘

เด็กชายจิรายุ จอมรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงเข็มทอง เสาวพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๗๐

เด็กหญิงสุจิรา สะหุนันท์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงภาวิณี การกระสัง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๗๒

เด็กชายอาทิตย์ ชินรักษา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๗๓

เด็กชายณัฐดนัย ทองเกลียง

้

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๗๔

เด็กชายเอกรินทร์ อินทร์ชืน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงชลธาร หาญสิทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๗๖

เด็กชายนครินทร์ อินทร์ชืน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๗๗

เด็กชายศิวกร สุขสบาย
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๗๘

เด็กชายอัมรินทร์ ปนแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๗๙

เด็กชายสุทน อินทร์ชืน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๘๐

เด็กหญิงนันทกานต์ สายดวง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๘๑

เด็กหญิงจุทามาศ ไชยอินทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๘๒

เด็กชายปลวัชร บุญรอด
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒนา วัดโคกรัก  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๘๓

เด็กชายกฤษณพงษ์ บุญประกอบ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๘๔

เด็กชายศรัณย์ภัทร มีแสวง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๘๕

เด็กหญิงนันทิยา แม้นชล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๘๖

เด็กหญิงปารียา บุนรสิงห์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงปานฤทัย คำริส
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๘๘

เด็กหญิงพาฝน เสาวโรรังสฤษฎ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๘๙

เด็กหญิงพิยดา โลห์นารายณ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๙๐

เด็กหญิงเมธาวี คงตระการ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๙๑

เด็กหญิงญาดาวดี มหิงศาเดช
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๙๒

เด็กหญิงมัลลิกา แก้วมูล
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๙๓

เด็กหญิงศศิวิมล อุดมพล
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๙๔

เด็กหญิงสาวิภา ลานอก
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๙๕

เด็กหญิงสุชาดา มุ่งอ้อมกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๙๖

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ศรีลาชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๙๗

เด็กหญิงสุพรรณสิน แห่งสันเทียะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๙๘

เด็กหญิงอภิชญา บำเพ็ญบุญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๗๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ เผือแผ่

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๐๐

เด็กชายธีรเดช เผลอกระโทก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๐๑

เด็กชายพีรพัฒน์ การงานดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๐๒

เด็กชายวิทย์ธวัฒน์ ผลุงกระโทก
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๐๓

เด็กชายสุรวิศ ขำน้อย
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๐๔

เด็กชายสุทธิรักษ์ สินสุพรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๐๕

เด็กชายอภิรักษ์ รัตน์นนท์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงแจ่มฟา ค้อมกระโทก
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๐๗

เด็กหญิงณัฐนิชชา บุพลา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงธัญชนก ทิพย์อักษร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๐๙

เด็กหญิงธิญาดา รักสนาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๑๐

เด็กหญิงปาริฉัตร โสคำภา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๑๑

เด็กหญิงปาริสา พันธ์ทองหล่อ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๑๒

เด็กหญิงปริมนภา บุญสมศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๑๓

เด็กหญิงมลธิชา ชูจอหอ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๑๔

เด็กหญิงเรวดี ปรีชาพูด
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๑๕

เด็กหญิงลิสา กริบกระโทก
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๑๖

เด็กหญิงสุวรรณี แก้วกูล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๑๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ยิมพันธ์

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๑๘

เด็กชายณัฐพล พันเพชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ปกกะตา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๒๐

เด็กชายนิวัตร สิงห์เดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๒๑

เด็กชายนิวัฒน์ เกณฑ์สาคู
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๒๒

เด็กชายรัฐภูมิ ดวงจิต
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ ศรศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๒๔

เด็กชายอัครวินท์ สินสุพรรณ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๒๕

เด็กหญิงกาญจนาพร วังโตนด
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๒๖

เด็กหญิงขวัญจิรา ชาชำนาญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๒๗

เด็กหญิงญาลินดา อาจบุรายณ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๒๘

เด็กหญิงณธิดา พรแสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๒๙
เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์

เอียมบัณฑิต

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๓๐

เด็กหญิงนภัสกร ปานชาติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงปณิดา คำเรือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๓๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา ปกกะตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๓๓

เด็กหญิงรุ้งนภา ภูผาผิว
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๓๔

เด็กหญิงวนิดา ฉัดทัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๓๕

เด็กหญิงวรนุช พราหมณ์เทศ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๓๖

เด็กหญิงวรรณษา วัชพืช
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๓๗

เด็กหญิงศญามนท์ เพชรประไพ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๓๘

เด็กหญิงสาธิกา ประทุมสันต์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๓๙

เด็กหญิงสุชาวดี สารินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๔๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเศษพันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๔๑

เด็กหญิงเอือมจิตร

่

เรือนไทย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๔๒

เด็กชายอภินันท์ โล่บุตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๔๓

เด็กหญิงปนัดดา สินสุพรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๔๔

เด็กชายปยะวัตร เกิดในหล้า
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๔๕

เด็กชายณัฐพร เพ็งประโคน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๔๖

เด็กหญิงพิมพมร เช็นนอก
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๔๗

เด็กชายพีรพล ระดาบุตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๔๘

เด็กชายสุวัณณวรรษ แจ่มทองหลาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงกมลชนก เจิมสูงเนิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๕๐

เด็กหญิงภิญญดา โค่นถอน
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๕๑

เด็กหญิงศิริขวัญ ลามูลชา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงอดิศา ชัยวิเศษ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๕๓

เด็กหญิงพิชชานันท์ เนียมจิตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๕๔

เด็กชายก้องภพ เหล็กราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๕๕

นางสาวลภัสรดา เกษไธสง
๔/๐๙/๒๕๓๔

กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๕๖

นายสนธยามนตรี เรืองมนตรี ๗/๘/๒๕๐๖ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วัดก.ม.ศูนย์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๕๗

เด็กชายพัชรกร แก้วกาเหรียญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๕๘

เด็กชายศุภกฤต สดไธสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๕๙

เด็กชายธนาภรณ์ แก่นสาร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๒ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๖๐

เด็กชายอดิเทพ เลิศกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๖๑

เด็กหญิงกีรัตยา อ้นน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงศิริกานต์ พรมกระโทก
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๖๓

นางสาวอรวรรณ มะลิซ้อน
๒๖/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา วัดคันธารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๖๔

เด็กชายธนวัฒน์ จันทรัตน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๖๕

เด็กหญิงทิพย์อาภา ทิพย์คูนอก
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๖๖

เด็กหญิงปยฉัตร ทองดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๖๗

เด็กหญิงทิพย์กมล ทิพย์เสนา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงวรัญญา อินทรกำแหง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๖๙

เด็กหญิงสุภัสสร พุทธบุรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๗๐

เด็กหญิงพรพรรณ การถาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๗๑

เด็กหญิงปาริชาต รอบรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๗๒

เด็กชายพลาธิป ประสงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๗๓

นางนิศรา ไกรเพชร
๓/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๗๔

นายสำเภา วิเศษนคร
๑๓/๐๖/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๗๕

เด็กชายคมกริป บุญมี
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๗๖

เด็กชายธนาพันธ์ สาอ่อน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๗๗

เด็กชายนฤดล กลางสวัสดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๗๘

เด็กชายปรีชา ห้อยไธสง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๗๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ จันดา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๘๐

เด็กชายภูธเนศ ห้วยไธสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๘๑

เด็กชายวีรภัทร นามวิเศษ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๘๒

เด็กชายศิวะชัย ผิวเหลือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๘๓

เด็กชายศรราม เข็มนอก
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๘๔

เด็กหญิงฐิติพร หุ้มไธสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๘๕

เด็กหญิงธนภรณ์ จีบไธสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๘๖

เด็กหญิงปวีณ์นุช มากพูน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๘๗

เด็กหญิงผควดี แดงจันทึก
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๘๘

เด็กหญิงสุชัญญา มากพูน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงหทัยทิพย์ จอดนอก
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๙๐

เด็กหญิงอรวรรณ วิเศษบุญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๙๑

เด็กหญิงอนันตยา ห้อยไธสง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๙๒

เด็กชายภูริ มาทาจันทึก
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพรังษี วัดพลรังษี  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๙๓

เด็กชายณัฐพล เจิมแหล่
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๙๔

เด็กชายธวัชชัย นมัสศิลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๓ / ๕๐๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๙๕

เด็กชายวินัย ถนัดไร่
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๙๖

เด็กชายอนุพงษ์ เฉยไธสง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๙๗

เด็กชายนฤเบศ จันทร์ขอนแก่น
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๙๘

เด็กชายพิรสิทธิ

์

เลือยไธสง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๘๙๙

เด็กหญิงจิดาภา น้อยอินทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๐๐

เด็กหญิงอรยา ภักดีวงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๐๑

เด็กหญิงชยุดา วิเชียรเลิศ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๐๒

เด็กหญิงทัดดาว กุลอุปฮาด
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงจิราพร ภูมิไธสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๐๔

เด็กหญิงพัชรา รอดไธสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๐๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ ทับไธสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๐๖

เด็กหญิงเบญจา โนนเมืองแด

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)

วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๐๗

เด็กชายโรจน์ณรงค์ ห้วยลำโกน
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๐๘

เด็กชายชินาธิป คำไทย
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๐๙

เด็กชายสิรภัทร พวงศรีเคน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๑๐

เด็กชายนภสร วันทา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๑๑

เด็กชายวิญู ทับไธสง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงนุชษบา แสนวิชา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๑๓

เด็กหญิงรินรดา แสนวิชา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๑๔

เด็กชายศักดากร เชิดชู
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๑๕

เด็กชายสุทธินันท์ วารีพัฒน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๑๖

เด็กชายกฤษฎี จอดนอก
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๑๗

เด็กชายกิตติภณ โพธิขำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เทสะดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สอนอก
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ฟอมไธสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๒๑

เด็กชายสหสวัต บุญเพ็ชร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๒๒

เด็กชายสิริภัทร เทิงไธสง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๒๓

เด็กชายธีรชัย แวทไธสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๒๔

เด็กชายอัษฎาวุธ วุฒิไธสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๒๕

เด็กหญิงกิตติยา แกบขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๒๖

เด็กหญิงกุลรัตน์ มารศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๒๗

เด็กหญิงเกวรินทร์ คำวันดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงชิดชนก รอแพทย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงญาณัจฉรา พร้อมไธสง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๔ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงณภัทรศรณ์ ห้อยไธสง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๓๑

เด็กหญิงธีวรา ละอองชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๓๒

เด็กหญิงบัณฑิตา แรกไธสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๓๓

เด็กหญิงพิยดา ทังไธสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๓๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ภาษี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๓๕

เด็กหญิงเมธาวี เวิงไธสง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๓๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ สร้างนา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๓๗

เด็กหญิงวนัชพร แก้วประโคน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๓๘

เด็กชายสีหะราช นนตานอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๓๙

เด็กหญิงสิรยากร อ้อมนอก
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๔๐

นางสาวมณีวรรณ ตลอดไธสง
๐๔/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๔๑

เด็กชายณัชพล น่วมไธสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๔๒

เด็กชายนัทธ์นภัส ทิงไธสง

้

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๔๓

เด็กชายพงศภัก เพ็งกระจ่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงทรงอัปสร สมบัติไทย
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๔๕

เด็กหญิงนิจวรีย์ แสวงวงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๔๖

เด็กหญิงสุดาพร พลายงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงสุธิมนต์
ชัยรัตน์ประภากุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๔๘

เด็กหญิงอัญญาณี เพ็ชรราช
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๔๙

เด็กหญิงนิธยาภรณ์

ํ

เวียงสิมมา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๕๐

เด็กชายชลันธร แหนไธสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๕๑

เด็กชายอดิเทพ คล้ายแสงกฤษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๕๒

เด็กชายรัษฎากร เรียงไธสง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๕๓

เด็กชายอุดรเดช อาจดวงดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๕๔

เด็กหญิงพิจิตรา จันทร์เปล่ง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๕๕

เด็กชายวัชพล พิษนาค
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๕๖

เด็กชายธีรภัทร์ สิงคำโล
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักศิลา วัดหลักศิลา  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๕๗

เด็กชายเจษฎา แรกไธสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๕๘

เด็กชายปกรณ์ กองทุ่งมน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ ศิริ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๖๐

เด็กชายภัทรดนัย มนัสศิลา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๖๑

เด็กหญิงณิชนันท์ ไวไธสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๖๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เทนไธสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๖๓

เด็กหญิงอริญญา เทนไธสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๖๔

เด็กหญิงพิชญาดา อุทธี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๕ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๐๙๙๖๕

เด็กหญิงทิพวัลย์ เพชราช
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๖๖

เด็กชายสิรภพ เทียนไธสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๖๗

เด็กชายสารัช ใบยา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๖๘

เด็กหญิงวิภาวดี คุ้มขัง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๖๙

เด็กชายอนุสรณ์ แซ่เติน

๋

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๗๐

เด็กหญิงวิมลณัฐ นกไธสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๗๑

เด็กหญิงวราภรณ์ นันทะเสน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๗๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ไขนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๗๓

เด็กชายสุธาศิน บุญเหลือ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๗๔

เด็กชายจิรภัทร อุตรา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๗๕

เด็กชายจิรวัฒน์ กาสีคุณ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๗๖

เด็กชายณัฐพล คำพิลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๗๗

เด็กชายพนมพร เมืองนาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๗๘

เด็กหญิงขนิษฐา การเกษ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๗๙

เด็กหญิงช่อผกา บุญแย้ม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงธนภรณ์ ดำเดียง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงณัฐธิดา เพ็งพิศ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๘๒

เด็กหญิงนิสาชล เผ่าหอม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๘๓

เด็กหญิงสุทธิดา เสมอใจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๘๔

นายปญญา จันทร์คุ้ม
๒๗/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๘๕

เด็กชายกมล บรรดาศักดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๘๖

เด็กชายณัฐพนธ์ ศิลปการ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๘๗

เด็กชายศิระศักดิ

์

แสวงชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๘๘

เด็กหญิงกีรติยา วิเชียรเลิศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงจินดาหรา แสนนอก
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๙๐

เด็กหญิงปาลิตา ช่องรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ทิพย์คูนอก
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๙๒

เด็กหญิงโสภิตนภา เพิมพูน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๙๓

เด็กหญิงอภิญญา ชูคะรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงอภิญญา พิมพ์บุญ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงอริสา จำปาอ่อน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงอรไท คำพิมูล
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๙๗

เด็กชายพิพัฒนพร ชาสงวน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๙๘

เด็กชายวีรภาพ โอดไธสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๐๙๙๙๙

เด็กหญิงกนกอร ชาสงวน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๐๐

เด็กหญิงกฤตพร เวฬุวันใน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๐๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา ทำสาหา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๐๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีระษะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๐๓

เด็กชายอานุภาพ สาจันทึก
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๐๔

เด็กชายนิธิศ วิเชียรเลิศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๐๕

นายปยะพงษ์ สมศรี
๑๐/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๐๖

นางวรรณา เครือคนไท

๒๘/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๐๗

เด็กชายวีระชัย ใจใส
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพิก ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๐๘

เด็กชายธีรภัทร ไทยงูเหลือม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพิก ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงกาญจนา คำอยู่
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพิก ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๑๐

เด็กหญิงอัมพิกา จอยเอกา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพิก ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงจุฬารัตน์ บุตรแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพิก ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๑๒

เด็กชายพีระพงศ์ เยียมศรี

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๑๓

เด็กชายธนัชน์ หูประโคน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๑๔

เด็กชายนัฐวุฒิ นิคงรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๑๕

เด็กชายอภิชาติ จันทร์นพคุณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๑๖

เด็กชายทัศธาร นุ่นเนือทิพย์

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๑๗

เด็กชายสันวพัฒน์ หลอดทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๑๘

เด็กชายอนันตชัย ภาษาสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๑๙

เด็กชายรพีภัทร มีแย้มภักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๒๐

เด็กชายวศิลป ทิศทะษะ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๒๑

เด็กชายพัชรพล สืบวงศ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๒๒

เด็กหญิงปนมรกต วารีอุดม
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๒๓

เด็กหญิงศศิวิมล ท่อนทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๒๔

เด็กหญิงแก้วมณี ทำไทย
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๒๕

เด็กหญิงนฏกร กระสังข์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๒๖

เด็กหญิงปาลิตา เต้นปกษี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๒๗

เด็กหญิงสุนันทา เดิมพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงพนิดา ไทยงูเหลือม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๒๙

เด็กหญิงขวัญชนก พรหมมินทร์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๓๐

เด็กชายวัชริศ พินิจพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๓๑

เด็กชายชิติพัทธ์ บุญเขือง

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๓๒

เด็กชายวิชชากร งามจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๓๓

เด็กชายกรรชัย คำสะมัย
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๓๔

เด็กชายธนภัทร ปองสิงข์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๗ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๓๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ พรมนัส
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๓๖

เด็กชายภูมินทร์ พินาศภัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๓๗

เด็กหญิงศิริกันยา ทิพย์กระโทก
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงวันวิสา ทิพย์กระโทก
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๓๙

เด็กหญิงเปมิกา โกเมน
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๔๐

เด็กหญิงอรชร พารุณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๔๑

นางสาวกถิน พะธะนะ
๒๘/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดละลวด ละลวด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๔๒

เด็กชายจักริน ไทยสืบชาติ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๔๓

เด็กชายดนัย ไทยสืบชาติ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๔๔

เด็กชายปุญยวีร์ เต้นปกษี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๔๕

เด็กชายณัฏตพล มีทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๔๖

เด็กชายระพีพัฒน์ ประวันนัง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๔๗

เด็กชายวีรพล สมอ่อน
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๔๘

เด็กชายธีรยุทธ ไทยสืบชาติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๔๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีด้วง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๕๐

เด็กชายสิทธิเมธี ดีสีคอน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๕๑

เด็กชายธีระพัฒน์ วงศ์จอม
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๕๒

เด็กชายธีรเดช ล้อมไธสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๕๓

เด็กหญิงจันทร สุขรินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงจันทิมากร หลงละลวด
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๕๕

เด็กหญิงสาวิกา มีทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๕๖

เด็กหญิงธิติมา วรรณเจริญ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๕๗

เด็กหญิงธัญชนก ธรรมสูตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๕๘

เด็กหญิงกัญสุดา จันทะมุด
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๕๙

เด็กหญิงพรนภา รจนาสม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๖๐

เด็กหญิงณัฐชา กล้าหาญ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๖๑

เด็กหญิงลลิตา เทียงนา

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงเรนุตา คงพลปาน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพะอง หนองพะอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๖๓

เด็กชายวรยุทธ คำแหง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๖๔

เด็กชายยุทธจักร คำแหง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงรินรดา ไม่รอดดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๖๖

เด็กหญิงปริชญา สงผัด
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๖๗

เด็กหญิงเพชรงาม เชือมาก

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๖๘

เด็กหญิงมิตรถุนา สุวรรณเพชร
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๖๙

เด็กชายนรภัทร จันทร์ประโคน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๗๐

เด็กชายณัชพล สุระศร
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๗๑

เด็กชายพีระพล ดุจจานทัศน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๗๒

เด็กชายกีรติ เกิดแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๗๓

เด็กชายจีรภัทร ฉลาดเจน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๗๔

เด็กชายชญานนท์ เกิดประโคน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๗๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ซอยรัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๗๖

เด็กชายเตชิต กางรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๗๗

เด็กชายธนากร จันทร์ประโคน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๗๘

เด็กชายภูริช ผิวจันทร์สด
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๗๙

เด็กชายอภินันท ์ เชิดชาย
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงเพชรดา ภูมิพัฒน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงวรรณิกา ภาคเดียว
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงอนุธิดา ยาชมดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงอารียา คุมสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๘๔

เด็กหญิงสุกัญญา ยงยิงพูน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๘๕

เด็กชายเพทาย แคนำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๘๖

เด็กชายจักรภพ ไชยันโต
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ

์

วัดเกาะแก้ว  

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๘๗

เด็กชายเดชพนต์ การเพียร
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๘๘

เด็กชายธนโชติ การเพียร
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๘๙

เด็กชายนิภพภัทร หลานประโคน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๙๐

เด็กชายสุทัศน์ หลอมนาค
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แกมรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงกันยรัตน์ แปนประโคน
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๙๓

เด็กหญิงเนตรดาว สิงประโคน
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงบุณฑริกา สีนวนนา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร วะโรรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๙๖

เด็กหญิงมีนา สุทธิ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๙๗
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ประประโคน

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๙๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ประประโคน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๐๙๙

เด็กหญิงอินทิพร ประประโคน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงญาณาทิป วงศ์สุวรรค์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๐๑

เด็กหญิงชฎาพร บุญหล้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๐๒

เด็กชายเตวิช วิจิตรรัมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๐๓

เด็กชายพิพัฒน์ เนตรรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๐๔

เด็กชายภาณุพงษ์ นิกูลรัมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๐๕

เด็กหญิงชลดา พูนประโคน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงภัทราพร เกรียรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ชูยิม

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงสิตานัน สรสิทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงแอทธิณี วงศ์สวรรค์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงปยะดา ประประโคน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ ราชเพียแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๑๒

เด็กหญิงชนิตา แสนคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงทับทิม ลานประโคน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๑๔

เด็กชายไกรสิทธิ

์

กางรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๑๕

เด็กชายกิตติภพ จงหาญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขว้าศึกษา วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงธันญา นักแคน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงสุภาวดี ดวงกระจาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๑๘

เด็กหญิงขวัญข้าว สัตรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๑๙

เด็กชายธิติวุฒิ โนนศิลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๒๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ จอมประโคน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๒๑

เด็กหญิงจิราภา คาประโคน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๒๒

เด็กหญิงธนพร ธนศรีวรฉัตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา อุดมดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงจิราพร สืบสวน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๒๕

เด็กหญิงปนัดดา คะนวนรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๒๖

เด็กหญิงณัฎฐา ชืนทรัพย์

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๒๗

เด็กหญิงศลิษา บรรเชิด
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๒๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ เพชรประกอบ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๒๙

เด็กชายภาคิน สมชาติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๓๐

เด็กชายกฤตพล เกตุยศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๓๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

จอมประโคน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๓๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ โตดประโคน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๓๓

เด็กชายนราธร เทศสกุลวงศ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๓๔

เด็กชายไชยพัฒน์ สมนอก
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๓๕

เด็กหญิงฐิติพร จูประโคน
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๓๖

เด็กหญิงสุริษา บุญมี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงศิวิลัย เงางาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๓๘

เด็กหญิงปนัดดา สนศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๓๙

เด็กหญิงสุพิณญา กุสุมาลย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๔๐

เด็กหญิงกชกร พอกประโคน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๔๑

เด็กชายพงศกร เพชรประกอบ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๔๒

เด็กชายธนะชัย ระยับศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ มีศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๔๔

เด็กหญิงชยาภรณ์ จันทร์ประโคน
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๔๕

เด็กชายธีรทรัพย์ สามทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๔๖

เด็กชายวุฒิพงศ์ เพกประโคน
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงเมขลา สิทธิธรรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๔๘

เด็กหญิงศิริวรรณ์ หวังผล
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๔๙

เด็กชายฉัตภูมิตร์ สีลาโคตร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๕๐

เด็กชายณัฐพงษ์ จำศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๕๑

เด็กชายพงศกร โสประโคน
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๕๒

เด็กชายธนศักดิ

์

เสริมชือ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๕๓

เด็กชายไกรศร ชาญเชียว

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๕๔

เด็กชายพิสิษฐ์พงษ์ สาละ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๕๕

เด็กหญิงแววตา สกุลทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๕๖

เด็กหญิงนันธิกานต์ สุขประเสริฐ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ เพกประโคน
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๕๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ สติภา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๕๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ วิวรรณรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๖๐

เด็กชายภูษิฆ หวังผล
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๖๑

เด็กชายสาริทธิ

์

วรรณดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๖๒

เด็กชายภากร หวังผล
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๖๓

เด็กชายคีรภัทร สาละ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๖๔

เด็กหญิงสุขฤดี สมนอก
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๖๕

เด็กชายธนาธิป พาสดา
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๖๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ พูนสวัสดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๖๗

เด็กหญิงรินรดา คาประโคน
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๖๘

เด็กหญิงพสุดา สมชาติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๖๙

เด็กหญิงจิตรกัญญา เครืองทองใหญ่

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๗๐

เด็กชายจิณณวัต มาพล
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงพลอยไพลิน โสประโคน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คงทันดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ผะอบเหล็ก
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๗๔

เด็กชายธนกร โคลดประโคน
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๗๕

เด็กชายธีรเดช ลานประโคน
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๗๖

เด็กชายพีรวิชญ์ สุขประโคน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๗๗

เด็กชายอัศนัย คุณศักดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๗๘

เด็กหญิงรุจจิรา สมนึกตน
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๗๙

เด็กชายพรรณศักดิ

์

กิรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๘๐

เด็กชายอิทธิพล อยู่เสือ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๘๑

เด็กหญิงปาริชาต นิพลรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๘๒

เด็กชายธนศักดิ

์

การเพียร
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๘๓

เด็กชายทิวัตถ์ หาโคตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๘๔

เด็กหญิงอรปรียา แปนประโคน
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๘๕

เด็กหญิงกชกร สิงประโคน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๘๖

เด็กหญิงณภัทรฌา ประประโคน
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๘๗

เด็กหญิงสิรลักษ์ คงดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๘๘

เด็กหญิงฟาสุดา ลีรังกา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๘๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โยวสี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๙๐

เด็กหญิงอรบุษป หมันยืน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๙๑

เด็กหญิงณัฐกมล คงทันดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๙๒

เด็กหญิงพิมพิศา วาตุรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๙๓

เด็กหญิงศิวาพร เชียวชูกุล

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๙๔

เด็กชายพันธวัช สุขประโคน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๙๕

เด็กชายกุลโรจน์ เปรืองวิชา

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๙๖

เด็กชายพิทักษ์ เสร็จสิน

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๙๗

เด็กชายศรัญู ลิงประโคน
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๙๘

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ศุภผล
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๑๙๙

เด็กหญิงนันทิดา คงทันดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๐๐

เด็กหญิงบุญสิตา อาญาเมือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๐๑

เด็กหญิงสุทธิกานต์ แอนรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงนีรชา ก่อแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๐๓

เด็กหญิงวิชุดา บุตรงาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๐๔

เด็กหญิงสุทธิดา คงทันดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๐๕

เด็กหญิงมัลลิกา หวังสำราญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงกัลยกร แอกประโคน
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงสาธินี โนงประโคน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๐๘

เด็กชายชัยวัฒน์ บัวศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๐๙

เด็กหญิงกุลยา ล้อมนาค
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๑๐

เด็กชายกฤษฎา แปนประโคน
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๑๑

เด็กหญิงศิริวิมล ชูพินิจ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๑๒

เด็กชายพิชิต สีสอน
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงวรรณนิษา ศรีนวน
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๑๔

เด็กชายชยานันท์ แปนประโคน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๑๕

เด็กชายธนดล ยาประโคน
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงกมลลักษณ์ แสงจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๑๗

เด็กหญิงรัตนาวดี ชัยสุวรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๑๘

เด็กหญิงศุลีพร นินไทย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๑๙

เด็กหญิงอรกนก บุญมี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๒๐

เด็กหญิงจิรดา คงดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงจอมขวัญ หลอมนาค
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๒๒

เด็กหญิงญาณิน แอกประโคน
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงสุพรรษา กุลประโคน
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๒๔

เด็กชายธวัชชัย นองประโคน
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๒๕

นายไชยวัฒน์ วิโสรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๒๖

เด็กชายปฏิภาณ ประประโคน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๒๗

เด็กชายเพ็ญภาส ศรีนามบุรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๒๘

เด็กชายกรรวี กำรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๒๙

เด็กชายยศกร นะรินรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๓๐

เด็กชายคุณากร สุขประโคน
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๓๑

เด็กชายธีรนัย ดีตลอด
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๓๒

เด็กชายกิรายุ ยุงประโคน
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๓๓

เด็กชายมนัส เรืองประโคน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๓๔

เด็กชายสุภชีพ สามยอด
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชอบรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๓๖

เด็กหญิงวารี ไชยรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๓๗

เด็กหญิงชนาพร กุลประโคน
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๓๘

เด็กหญิงปยมาศ องค์รัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๓๙

เด็กชายวรเมธ สุขประโคน
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๔๐

เด็กชายณรงค์ชัย ประประโคน
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๔๑

เด็กชายธีรภัทร การเพียร
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๔๒

เด็กชายวงศกร เหลือถนอม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเจริญ วัดโคกเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๔๓

เด็กชายพลภัทร สายแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๔๔

เด็กชายวรัญชัย หลอมนาค
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๔๕

เด็กชายศุภฤกษ์ โกรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๔๖

เด็กชายวรภัทร ลอกประโคน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๔๗

เด็กชายณภัทร ดาบสมเด็จ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๔๘

เด็กชายเฉลิมชัย ปกประโคน
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๔๙

เด็กชายนภัสรพี ณวงรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงเขมจิรา เชือมาก

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๕๑

เด็กหญิงจตุรพร หวังสม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๕๒

เด็กหญิงปาลินี โกรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๕๓

เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญสวัสดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๕๔

เด็กหญิงณิศวรา โครงกลาง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๕๕

เด็กหญิงปรียานุช สืบสาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๕๖

เด็กชายนพรัตน์ การกระสัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ การกระสัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๕๘

เด็กชายยศกฤต หาสุชล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงวารุณี เหล่าลูกอินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๖๐

นางธิดารัตน์ เกาประโคน
๒๗/๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๖๑

นางสาวปรีชญา รูปตำ
๑๐/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๖๒

นางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์ ๒/๒/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๖๓

นางสาวภัทรพรรณ ดำเสนา ๔/๔/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๖๔

นางสำเภา ดวงกระจาย
๒๕/๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๖๕

นางสาวอุทุมพร ชิดปลัด
๒๖/๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๖๖

นางอุษามณี จันเติบ ๒/๔/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๖๗

เด็กชายรพีภัทร เสนเพ็ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๖๘

เด็กชายอภินันท์ รักชืนดี

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงกรรณิกา อินทร์ใจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๗๐

เด็กหญิงลลิตา ลอกประโคน
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๗๑

เด็กหญิงชาลิสา ตรวจมรรคา
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงขวัญพิชชา มีงามดี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงสุพรรษา บุญสืบ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๗๔

เด็กหญิงฐิติมา มองศิริ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๗๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เห็นครบ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๗๖

เด็กหญิงจิดาภา กำลังสง่า
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงสุดาทิพย์ เกิดทวีพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๗๘

เด็กหญิงชนากานต์ แปลงดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงดารินทร์ ครองชืน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  
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บร ๔๔๖๐/๑๐๒๘๐

เด็กหญิงเพ็ญยุพา ผลจันทร์งาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๘๑

เด็กชายเคน มังคำมี

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๘๒

เด็กชายสรศักดิ

์

ด่านสมัคร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๘๓

เด็กหญิงพิชชาญา บุญถนอม
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๘๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ แสนอวน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๘๕

เด็กชายเสกสรรค์ สาระพงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๘๖

เด็กชายณภัทร เสาธงทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๘๗

เด็กชายศิขรินทร์ วงกนก
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงกัลยกร เสมอภาค
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๘๙

เด็กหญิงจอมขวัญ ทองโหย่ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๙๐

เด็กหญิงอลิษา ครองชืน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๙๑

เด็กหญิงสุรภา ทองนัด
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๙๒

เด็กชายณัฐพล เกษมบุญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๙๓

เด็กหญิงปนแก้ว แย้มคลี

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๙๔

เด็กชายสรสิช ปุยะติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๙๕

เด็กหญิงนนทิชา กฤษสมัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๙๖

เด็กชายเตชธรรม ทองโยง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๙๗

เด็กชายโสภณ ทองโยง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๙๘

เด็กชายณัฐพล ประสินเดิม
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๒๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ หนูงาม
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๐๐

เด็กชายชาญชัย วีระไพศาล
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๐๑

เด็กหญิงนำฝน สุวรรณเพชร
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๐๒

เด็กหญิงฉันทชา กำลังสง่า
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๐๓

เด็กหญิงสุชาดา เฮอร์เมส
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๐๔

เด็กหญิงฟาใส ทองโยง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๐๕

เด็กหญิงแสงรวี ทองโยง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๐๖

เด็กหญิงพรนิภา ถ้วยเมาต์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๐๗

เด็กชายวรภาส หลอมนาค
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๐๘

เด็กหญิงสุพรรษา ทองโยง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๐๙

เด็กหญิงกมลวรรณ สุขจิต
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๑๐

เด็กหญิงจรรพร สายดวง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงสุพิชญา เหลือสนุก
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๑๒

เด็กหญิงสมฤดี สายทอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๑๓

เด็กหญิงภัทราภา เปรืองวิชา

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๑๔

เด็กหญิงวิสุทธิพร ยาประโคน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  
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บร ๔๔๖๐/๑๐๓๑๕

เด็กหญิงสุจินันท์ ทองแปน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๑๖

เด็กหญิงสุนันทา สังข์มณี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๑๗

เด็กชายพัชรพล แปนประโคน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๑๘

เด็กหญิงชญาดา อุดทา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๑๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ผู้สมเก่า
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาแก วัดตาพระ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๒๐

เด็กชายวีรวัฒน์ สดทรงศิลป
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลัด วัดบ้านปลัด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีพล
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดบ้านปลัด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๒๒

เด็กหญิงปสุตา บุญสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดบ้านปลัด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สมานเมือง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลัด วัดบ้านปลัด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงชยากรณ์ สำมณีย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลัด วัดบ้านปลัด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๒๕

เด็กชายสถาพร แก่นเกษ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดบ้านปลัด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๒๖

เด็กชายวีรชิต วงศ์ปอม
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดบ้านปลัด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงสิริวิมล ยงทวี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดบ้านปลัด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงปาริฉัตร กุลนะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลัด วัดบ้านปลัด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๒๙

เด็กหญิงพิชญาภา ฉิมพลีพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดบ้านปลัด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ภูกระโทก
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดบ้านปลัด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงวรารัตน์ ชิดปลัด
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดบ้านปลัด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๓๒

เด็กหญิงธันยาภร ภูตา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลัด วัดบ้านปลัด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๓๓

เด็กชายนภสินธ์ ดารุณรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดบ้านปลัด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๓๔

เด็กหญิงนพรันต์ หนุนโชค
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๓๕

เด็กหญิงอรัญญา วันนา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)

วัดบ้านปลัด  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงวิยาดา คำงาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๓๗

เด็กหญิงมัลลิกา บุตสิงห์แก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงสายใหม ชุบไธสง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพงพวย วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๓๙

เด็กหญิงกัญญาณี เฉลียวดี
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงธัญยาพร เจริญรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงวรีวรรณ วรนาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๔๒

เด็กหญิงศุภมินตรา เรืองรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๔๓
เด็กหญิงแพรวประกาย

คำประโคน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๔๔

เด็กหญิงอรณิชา นันธิสา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๔๕

เด็กชายอภิวัตน์ นวนประโคน
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๔๖

เด็กหญิงปาริชาติ
ประดิษฐพงสุเมธา ๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงพรทวัล โหมฮึก
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดู่ วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แปนประโคน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงชุตานันท์ กระเชือมรัมย์

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๖ / ๕๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๕๐

เด็กหญิงจิรนันท์ เกรียงรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ดำริ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ คำแปลง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงนันธิดา คำแปลง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๕๔

เด็กหญิงพรรณนภา งามเลิศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงอริศรา เรืองรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงศิริประภา ประประโดน
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๕๗

เด็กหญิงกนิดา ประนมรัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงปณิตา จะรินรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๕๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปลอดประโคน
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงพิมพ์วิไล นาคประสพ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๖๑

เด็กชายมนัสนันท์ วอนรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๖๒

เด็กหญิงธนัชชา วาสะรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๖๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ วินิจฉัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๖๔

เด็กหญิงจิดาภา จะรินรัมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๖๕

เด็กหญิงภัทรชรี พันธุ์มณี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๖๖

เด็กชายถีรวัฒน์ จันทร์ประโคน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๖๗

เด็กชายภาราดล งามเลิศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กลิงรัมย์

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๖๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริเจริญจิตต์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๗๐

เด็กชายคมสันต์ นิกูลรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๗๑

เด็กชายธัญกร เสม็ดดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๗๒

เด็กชายภากร กอนรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๗๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วอนรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๗๔

เด็กชายจารุวัฒน์ โพธิขาว

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๗๕

เด็กชายธีรภัทร ทองกระจาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๗๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ ดีนิยม
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๗๗

เด็กหญิงพัชริญา วอนรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงศิรินภา สุสดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๗๙

เด็กหญิงสิราวรรณ แพทย์ประสาท
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๘๐

เด็กหญิงสุธิดา สินทองประเสริฐ
๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงอาริสา เกรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๘๒

เด็กหญิงอธิชา วิทยม
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงพิยดา แปนประโคน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๘๔

นายอดิศร พ่อค้า
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๗ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๘๕

เด็กชายสิปปกร แซวประโคน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๘๖

เด็กชายธนภัทร ชายทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๘๗

เด็กชายธนวุฒิ ชะชิกุล
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๘๘

เด็กชายชยางกูร โคประโคน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงกชพร สุวรรณฆัง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๙๐

เด็กหญิงพัชรี ยอดกระโทก
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงสุวิชชา กอนรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๙๒

เด็กหญิงนิภาพร แปนประโคน
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๙๓

เด็กหญิงสุภาวิตา สิงห์ประโคน
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงอัญชิสา จุยประโคน
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงอารยา เวฬุวนารักษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๙๖

เด็กหญิงหยาดฟา ดาวัลย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๙๗

เด็กหญิงปลิตา คงดี
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๙๘

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ดอกจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๓๙๙

เด็กหญิงสรัญญา ผูกแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๐๐

เด็กชายพรชัย สุทธิ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๐๑

เด็กหญิงปยนุช ชาญประโคน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๐๒

เด็กชายฐปนัท แยบดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๐๓

เด็กชายขจรฤทธิ

์

ฤทธิกระโทก

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๐๔

เด็กชายจิรภัทร นองประโคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๐๕

เด็กชายนิธิกร โลกประโคน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๐๖

เด็กชายปยวัฒน์ เครือเนียม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๐๗

เด็กชายวีระชน งานประโคน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๐๘

เด็กชายสุทิวัส แปนประโคน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๐๙

เด็กชายอภินัทธ์ เสมอเหมือน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๑๐

เด็กชายอัษฎาวุธ พักยมแจ่ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๑๑

เด็กหญิงกรรณิกา สาธิปไตย
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๑๒

เด็กชายอนุวรรตน์ ซิวประโคน
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๑๓

นายเอนก อินทร์ประโคน
๓๐/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๑๔

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา ยวญใจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงปณฑิตา สอนดี
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๑๖

เด็กหญิงพัสดา คูณรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๑๗

เด็กหญิงพนิดา โคนประโคน
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๑๘

เด็กหญิงรักดา หนองประโคน
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๑๙

เด็กหญิงวัลดา ชายเชิด

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๒๐

เด็กหญิงอรอุมา ศรีพรม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๒๑

เด็กชายพนัสกล้า ประกายแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๒๒
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

มีประโคน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๒๓

เด็กหญิงศิริพร เอียมประโคน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๒๔

เด็กชายวุฒิกร รอดทรัพย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๒๕

เด็กหญิงภัณฑิลา หารพรม
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๒๖

เด็กชายกนกพล เครือแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๒๗

เด็กชายธนัท สายเล็ก
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๒๘

เด็กชายนฤบดี ปรุงชืน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงสุนิสา โตดประโคน
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๓๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เพชรประโคน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๓๑

เด็กหญิงอรทัย เอียมประโคน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๓๒

เด็กชายธนพัฒน์ เพชรประโคน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๓๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

เหล่าสิทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๓๔

เด็กชายปรัตถกร เยาว์พิพัฒน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๓๕

เด็กชายอัมรินทร์ ยงยิงยืน

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๓๖

เด็กหญิงสุพิชฌา พิมพ์จันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๓๗

เด็กหญิงอรนิชา ดวงสี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๓๘

เด็กหญิงอรทัย กล้าแข็ง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๓๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ เพ็ชรเลิศ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๔๐

เด็กหญิงดนิตา ปญญาเฟอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๔๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ เการัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๔๒

เด็กชายพีรวิชญ์ คงใหญ่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๔๓

เด็กชายวายุวัต ใจกล้า
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงกมลลักษณ์ โสวะพัด
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๔๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ ชัยปญหา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๔๖

เด็กหญิงธีระพร ฟุงสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุญช่วย วัดบุญช่วย  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๔๗

เด็กชายสุรวุฒิ ดวงประโคน
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๔๘

เด็กชายอินธิพัทธ์ อินทร์กานอน
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ แก้วบุตรดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๕๐

เด็กหญิงธีวรา สร้อยทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๕๑

เด็กหญิงปราณี คล้ายคลึง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๕๒

เด็กหญิงปานิศา จันทร์โท
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๕๓

เด็กหญิงปาริฉัตร สนิทประโคน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๕๔

เด็กหญิงปาริตา เหมือนประโคน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙๙ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงวิมลรัตน์ บุญมาก
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๕๖

เด็กชายเกิยรติยส มุมจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๕๗

เด็กชายณัฐพล พึงเจริญ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๕๘

เด็กชายรัฐภูมิ กล้าแรง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๕๙

เด็กชายณัฐรินทร์ บำรุงตน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ จันระดา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๖๑

เด็กชายณภัทร เตือประโคน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท วัดปราสาท  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๖๒

เด็กหญิงจารีรัตน์ ราชประโคน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงธัญจิรา ศรีท้วม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๖๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ แปนประโคน
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๖๕

เด็กหญิงภัทรา ผิดถูก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๖๖

เด็กชายวัชระ คำแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกชุม วัดมะขามเจรอะ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๖๗

เด็กหญิงนฤมล ดอกเข็มกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชุม วัดมะขามเจรอะ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๖๘
เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

รีบเร่งดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชุม วัดมะขามเจรอะ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๖๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ จำปาขีด
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกชุม วัดมะขามเจรอะ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๗๐

เด็กหญิงธนพร นาระทร
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกชุม วัดมะขามเจรอะ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๗๑

เด็กชายวัชรเกียรติ บุญถึง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชุม วัดมะขามเจรอะ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๗๒

เด็กชายชาญณรงค์ สุดใสดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชุม วัดมะขามเจรอะ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๗๓

เด็กชายนันท์ภัทร มีมัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชุม วัดมะขามเจรอะ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๗๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย อนุเคราะห์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชุม วัดมะขามเจรอะ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๗๕

เด็กหญิงดวงฤทัย จันโท

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชุม วัดมะขามเจรอะ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๗๖

เด็กหญิงปาณิสรา ชอบมาก
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชุม วัดมะขามเจรอะ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๗๗

เด็กชายปวีนวัชร์ นาคะศรีวัฒน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชุม วัดมะขามเจรอะ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๗๘

เด็กหญิงสุชาดา เจริญรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกรี วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็งแจ่ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๘๐

เด็กชายณัฐพล ล้อมนาค
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๘๑

เด็กชายพิชชยากร ชัยยะศาสตร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๘๒

เด็กหญิงศศิวิมล เหลือสนุก
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๘๓

เด็กหญิงสุปาณี เอียมประโคน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๘๔

เด็กชายสุรเกียรติ โสชะรา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๘๕

เด็กชายอภิชาติ คำแหง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๘๖

เด็กชายสุวิจักขณ์ สุดเสียงสังข์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๘๗

เด็กหญิงขวัญข้าว สมนึกตน
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๘๘

เด็กหญิงเขมิสรา การรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๘๙

เด็กหญิงพัชราภา ยาชมดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๙๐

เด็กหญิงสิริพร ไสนะรา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๙๑

เด็กชายศรายุทธ ศรียำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๙๒

เด็กหญิงธนารีย์ สาคร
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๙๓

เด็กชายคชรัตน์ วันศักดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๙๔

เด็กชายณัฐพล ทองกระจาย
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๙๕

เด็กชายทรงธรรม ดีด้วยชาติ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๙๖

เด็กชายพัชรพล กุสารัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๙๗

เด็กหญิงบุญสิตา บุญสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๙๘

เด็กชายทิวัตถ์ สวนเพชร
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๔๙๙

เด็กชายวรวุฒิ เสร็จสิน

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๐๐

เด็กชายนิติธร จารัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๐๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พิมพวง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๐๒

เด็กหญิงชลธิชา เรียกประโคน
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๐๓

นางสาวจุฬาลักษณ์ กองศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๐๔

นายศักดิดา

์

สุขสาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๐๕

นางสาวปตติยา แจ่มใส
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๐๖

นางสาววรดา แซ่อึง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๐๗

เด็กหญิงรวิสรา สุมมิรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๐๘

นางสาวอินทุอร ศรีชาติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๐๙

นางสาวศศิวิมลทรา ชุมสาลี
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๑๐

นายธีรภัทร ลัดดาวัลย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เรียกประโคน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๑๒

เด็กชายอาทิตย์ เรียกประโคน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๑๓

เด็กหญิงเกวลิน คำประโคน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๑๔

เด็กหญิงอรพรรณ สิงแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๑๕

เด็กหญิงบุษยมาศ มะประโคน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๑๖

เด็กหญิงสุวนันท์ แควสันเทียะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๑๗

เด็กหญิงสุวรรณิกา อินต๊ะปญญา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๑๘

เด็กชายกฤตนัน สายกลิน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๑๙

เด็กหญิงประนัดดา สุผา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๒๐

เด็กหญิงจอมใจ มนตรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๒๑

เด็กหญิงสุทธิกานต์ สมนึกตน
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๒๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ทิงสุข

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๒๓

เด็กหญิงวิภาพร อุปสุข
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๒๔

เด็กชายเควิน

แอนโจโล่ อาร์ดิสซอนเน่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๒๕

เด็กหญิงอันนา สายดวง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะมัง วัดเสม็ดกันตาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๒๖

เด็กชายจักริน โสชะรา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๒๗

เด็กชายชาญเวทย์ สังข์กูล
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๒๘

เด็กชายชานนท์ สีลาโพธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๒๙

เด็กชายปาณชัย เหล่าหมวด
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๓๐

เด็กชายวรรธนะ ทองเต็มถุง
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๓๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ เครือบคนโท
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หุ่นเภตรา
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๓๓

เด็กหญิงกัญญรัตน์ เสาวพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๓๔

เด็กหญิงกิตติกา ลือนาม
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๓๕

เด็กหญิงนภัสสร วสุวัฒน์
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๓๖

เด็กหญิงสุปรียา แสนโยธา
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๓๗

เด็กหญิงสุพรรษา บุญประโคน
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๓๘

เด็กหญิงอรุณลักษณ์ วิโรจน์รัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๓๙

เด็กชายดนัย ฟุงขจร
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๔๐

เด็กชายธีระเดช สุขกูล
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๔๑

เด็กชายธีระพล นาราช
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๔๒

เด็กชายสุรกานต์ ชินรัตน์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๔๓

เด็กชายสงกรานต์ วารินกุฎ
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๔๔

เด็กหญิงธารารัตย์ แสงพา
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๔๕

เด็กหญิงพิกุลแก้ว เงาศรี
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๔๖

เด็กหญิงวิญาดา นาคสูงเนิน
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๔๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ประจิตร
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๔๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ แก้วยงกฏ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๔๙

เด็กชายชุติวัต ทานกระโทก
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๕๐

เด็กชายธีรภัทร จัตุกูล
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๕๑

เด็กหญิงแสงดาว สมเหมาะ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๕๒

เด็กหญิงนิดาวรรณ ศรีสุข
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๕๓

เด็กหญิงภิญญดา ภูจัตตุ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๕๔

เด็กหญิงวรรณษา เเก้วยงกฎ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๕๕

เด็กชายกิตติพงษ์ แซ่จึง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๕๖

เด็กหญิงปรารถนา เหลือมพิมาย
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๕๗

เด็กหญิงรจรินทร์ ลานำคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๕๘

เด็กหญิงมณี พุ่มพวง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๕๙

เด็กชายสวิช วันเปรียงเถา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๒ / ๕๐๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๖๐

นางนันทลักษณ์ วิภาหัสน์
๑๕/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๖๑

เด็กชายพิริยกร ชฎารัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๖๒

เด็กชายพีรภัทร มณีศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๖๓

เด็กชายนัยสุพงศ์ แก้วแสงใส
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๖๔

เด็กชายโชคอำนวย แฝงฤทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๖๕

เด็กชายเสกสรรค์ สุรินโต
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๖๖

เด็กชายพลวัต ศรีผดุง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๖๗

เด็กหญิงจิราพร โทอุดทา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๖๘

เด็กหญิงปภาวี คำใหญ่
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๖๙

เด็กหญิงชมาพร มาลุนับ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๗๐

เด็กหญิงกัญญรัตน์ แก้วการ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๗๑

เด็กหญิงรัชดา สมสาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๗๒

เด็กชายอนุชิต ดีผาย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๗๓

เด็กชายอิสรานุวัฒน์ แสนกล้า
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๗๔

เด็กชายพัสกร กองแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๗๕

เด็กหญิงนิธิพร บัวพรหม
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๗๖

เด็กหญิงอารญา พรหมโสฬส
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๗๗

เด็กหญิงกัญญ์วรา เสียมแหลม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๗๘

เด็กหญิงหยกเพชร บุญครอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๗๙

นางสุวรรณี สุริยันต์ ๖/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๘๐

เด็กชายจักรตุโชค มูระคา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๘๑

เด็กชายเทิดศักดิ

์

สมชาย
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๘๒

เด็กชายธนิสร เสตะพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๘๓

เด็กชายธีรเดช เนาว์บุตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๘๔

เด็กชายราเชนทร์ พันธุ์รู้ดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๘๕

เด็กชายวินัย ขวัญเรืองรอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๘๖

เด็กชายศิริวัฒน์ วันเปรียงเถา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๘๗

เด็กชายไชยวัฒน์ มัทรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มุขอิม

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๘๙

เด็กชายนันทวัฒชัย สิริประโคน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๙๐

เด็กชายวสันต์ จูกูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๙๑

เด็กชายภูวนาถ สุขสำราญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๙๒

เด็กหญิงณัฐธิชา วันเปรียงเถา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๙๓

เด็กหญิงปณิตา จุมพล
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๙๔

เด็กหญิงอุไรรัตน์ โพธินางรอง

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๓ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๙๕

เด็กชายนัทวุฒิ เพชรโก
๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๙๖

เด็กชายจิรายุส นาเคน
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๙๗

เด็กชายธีรภัทร โสมศรีแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๙๘

เด็กชายนิติธร สุเนตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๕๙๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ ร่วมศรีวินิจกุล
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๐๐

เด็กหญิงขวัญชนก เก็บรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๐๑

เด็กหญิงปยนุช สิริประโคน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๐๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทิพย์อักษร
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๐๓

เด็กหญิงจิราวดี วันเปรียงเถา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๐๔

เด็กหญิงโศจิรัตน์ ไทยภูมิ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๐๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ วัลภา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๐๖

เด็กชายกฤษณพงษ์ มีสมบูรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๐๗

เด็กชายนัฐพล โพธินางรอง

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน)

วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๐๘

เด็กชายกรวิชญ์ ดำปานดี
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๐๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ตรีกูล
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๑๐

เด็กชายมนัส จ่ายประโคน
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๑๑

เด็กชายพัทธดนย์ นานอก
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๑๒

เด็กชายเสกสรร แก่ลำราช
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๑๓

เด็กหญิงขวัญตา หาญประโคน
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๑๔

เด็กหญิงจิรภิญญา นามสะอินทร์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๑๕

เด็กหญิงอภิญญา ค้าภูเขียว
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๑๖

เด็กหญิงอาริสา ผอมคง
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๑๗

เด็กหญิงจิตรวดี ลือลัน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๑๘

เด็กชายกิตติพัศ เตจ๊ะสุภา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยายคำ วัดเจริญนิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๑๙

เด็กชายสรย์สิริ เดชวารี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๒๐

เด็กชายปกรณ์ สอดทรัพย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๒๑

เด็กชายพิชิตชัย หลอดแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๒๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ วารินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๒๓

เด็กชายสุดเขต จีนโน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๒๔

เด็กชายพงษ์สุวัฒน์ อภัยจิตต์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๒๕

เด็กชายฐิตินันท์ แก้วยงกฏ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๒๖

เด็กชายอนุชา อุสารัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๒๗

เด็กหญิงศรีรัตน์ นาราช
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๒๘

เด็กหญิงอนินฑิตา ยังสืบชาติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๒๙

เด็กชายพิทวัส เฮ่ประโคน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๔ / ๕๐๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๓๐

เด็กหญิงศุภกานต์ เมืองอินทร์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ ตาทิพย์ฺ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๓๒

เด็กชายจักรี ศรีชาติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๓๓

เด็กหญิงนริศรา พาพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงพิชนาฎ แปนประโคน
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๓๕

เด็กหญิงสุทัตตา ฉิมชาติ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๓๖

เด็กหญิงศศิวิมล ไพรสิงห์ขรณ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๓๗

เด็กชายศิวกร ลอแท
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๓๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ กมล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๓๙

เด็กชายสุรพนธ์ ศรีสุวรรณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๔๐

เด็กหญิงสุธารารัตน์ ประทุมวัน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๔๑

นางนภาพร อยู่สาโก
๓๐/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๔๒

นางปณิฏา คูณคำ

๒๙/๑๑/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๔๓

นางวราภรณ์ วัลเปรียงเถาว์ ๙/๐๗/๒๕๐๗ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิงอนุสรณ์)

่

วัดอัมภาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๔๔

เด็กหญิงนัชชาภัทร เมืองกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๔๕

เด็กหญิงนิชชาภัทร เมืองกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๔๖

เด็กหญิงชาลิสา สันประเทียบ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๔๗

เด็กหญิงจุศิมาภรณ์ ดมอ๊อด
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๔๘

เด็กหญิงรัตนภัทร บุญรอด
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๔๙

เด็กหญิงพนารัตน์ เจนประโคน
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๕๐

เด็กชายสุรเดช ลือลัน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๕๑

เด็กชายธนดล จิตจำศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๕๒

เด็กชายศุภกิจ จันทร์ราช
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๕๓

เด็กหญิงอรนุช แย้มสวัสดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๕๔

นางสาวกนกวรรณ พูนวงศ์
๒/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๕๕

นางสาวณัฐพร วงศ์ประมวล
๑๗/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๕๖

นางอุทัย เภตรา
๑๗/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 วัดโคกตะแบก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๕๗

เด็กชายณัฐภูมิ อรชุน
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๕๘

เด็กชายตุลาพรรณ โอดรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๕๙

เด็กชายธนภัทร วุฒิวงศ์
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๖๐

เด็กชายนันทชัย วุฒิวงค์
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๖๑

เด็กหญิงกมลชนก จันทร์สุข
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๖๒

เด็กหญิงณัฐฐิชา มาตา
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๖๓

เด็กหญิงณิญาดา มูลละคาย
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๖๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศรีหมืนไวย

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๖๕

เด็กหญิงทิราภรณ์ ทองเกษมศรี
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๖๖

เด็กชายพิทักษ์ เปงหนองแซง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๖๗

เด็กชายกิตติภูมิ ไขรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๖๘

เด็กชายพงศกร รัตนะพงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๖๙

เด็กชายกีรเดช พ่วงอินทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๗๐

เด็กชายธนิก คุณวงค์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๗๑

เด็กชายสุวมินทร์ โตขำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๗๒

เด็กชายธันวา คุณวงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๗๓

เด็กชายไชยา สอนบุญตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๗๔

เด็กชายภูริภัทร ประสมศิริ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ประจันบาล
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๗๖

เด็กหญิงลักษิกา สมัยกลาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๗๗

เด็กหญิงสุนิสา บุรินรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๗๘

เด็กหญิงอุษามณี บานกลีบ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๗๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ เกษรนวล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๘๐

เด็กหญิงศรัญญา จุฬา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๘๑

เด็กหญิงชนาการต์ จัตุกูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๘๒

เด็กหญิงสุภัสสร พุ่มพวง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๘๓

เด็กหญิงฐิตาพร ทิสารัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๘๔

เด็กชายมอส อาชญาสิทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๘๕

เด็กชายศุภกรชัย คุณวงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๘๖

เด็กหญิงธนาภา ถะเกิงสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโก'วันครู 2501' วัดบ้านตะโก  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๘๗

เด็กชายกิติศักดิ

์

พรมตือ

้

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๘๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ถาวงษ์เพีย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๘๙

เด็กชายเจษฎา คชราช
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๙๐

เด็กชายชญานนท์ บุญหนัก

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๙๑

เด็กชายวีรวัฒน์ เทียนทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๙๒

เด็กชายอำพล บันเทา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๙๓

เด็กหญิงเกวลี ยาวสูงเนิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๙๔

เด็กหญิงจันทร์ธิพร เกตพงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงจิตตาภา สร้างนา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงดนุภา สีลำดวน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๙๗

เด็กหญิงนวลกมล บุญหนัก
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๙๘

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ เนสมงาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๖๙๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลาร่องคำ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๐๐

เด็กหญิงศิริภา รินทร์จันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๐๑

เด็กหญิงอรปรียา นามวิชา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๐๒

เด็กหญิงแพรวา ผุสดี
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๐๓

นางสาวนิชาภัทร โตคีรี
๑๐/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๐๔

นางปาน อินทองหลาง ๑/๕/๒๕๑๑ โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๐๕

นางรัชฏาพร วรแสง ๑/๓/๒๕๑๘ โรงเรียนวัดสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๐๖

เด็กชายจิรายุส พิมพ์อักษร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๐๗

เด็กชายนรินทร์ วิเสโส
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๐๘

เด็กหญิงญาติกา ประกายแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๐๙

เด็กหญิงณัฐธัญญา ทาสาย
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๑๐

เด็กหญิงภัณฑิรา เมียวประโคน
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๑๑

เด็กหญิงชนากานต์ นครบุรี
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๑๒

เด็กหญิงอริศรา เทียมทัศน์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๑๓

เด็กหญิงปายฟา เชืออินทร์

้

๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๑๔

เด็กหญิงฟาใส เย็นประโคน
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๑๕

เด็กหญิงพรจรินทร์ คุณวงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๑๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์สิงห์
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๑๗

เด็กชายสิรทา สัตย์รัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๑๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สวัสดี
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๑๙

เด็กชายศิรัชัย พุ่มพวง
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๒๐

เด็กชายณภัทร ชินภาพ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๒๑

เด็กชายนภดล พุ่มพวง
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๒๒

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ ศิริบุญ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๒๓

เด็กชายสราวุธ คุณวงค์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๒๔

เด็กชายธีรเทพ มงคลสงวน
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๒๕

เด็กหญิงปภาวดี สมศรี
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๒๖

เด็กหญิงนัชชา สดมสุข
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๒๗

เด็กชายภาคิน สมัยนิยม
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๒๘

เด็กหญิงสุนันทา ชะมาประโคน
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๒๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญอุดม
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๓๐

เด็กหญิงรัตนา สาแสน
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๓๑

เด็กหญิงชลธิชา สายวัน
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๓๒

เด็กชายธีรภัทร สายกลิน

่

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๓๓

เด็กชายเทพพนม ประเสริฐศรี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงเกษณีย์ ดำริห์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๓๕

เด็กชายธนภัทร นวลคนึง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๓๖

เด็กหญิงอริศรา บุญครอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๓๗

เด็กหญิงปญญาพร แสงวิชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๓๘

เด็กชายอำพล แปลงดี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ลอยสวรรค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๔๐

เด็กหญิงศิรัญญา ผิวแดง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๔๑

เด็กหญิงพุธิตา คุณวงค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๔๒

เด็กชายธรรมนูญ คงราศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๔๓

เด็กชายธีภากรณ์ นุชสาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๔๔

เด็กชายนฤเบศร์ การมิง

่

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๔๕

เด็กชายรัฐวัตร อาสานอก
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๔๖

เด็กชายมงคลชัย ชาวสวน
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๔๗

เด็กชายสิรวิชญ์ โมดาคำ
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๔๘

เด็กหญิงณัฐริกา วรรณวิจิตร
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๔๙

เด็กหญิงวันวิสา เฉลิมชัย
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๕๐

เด็กหญิงทัตพร เชาว์ไวย์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๕๑

เด็กหญิงกรรณิกา แพนไธสง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๕๒

เด็กหญิงสุตาภัทร สาระวิถี
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๕๓

เด็กหญิงกรผกา โพธิขำ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๕๔

เด็กหญิงทิพญาพร โมกไธสง
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๕๕

เด็กหญิงจันจิรา โมกไธสง
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงนุชชลา พิมพ์สาร
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๕๗

เด็กชายกสิวัฒน์ จันทะเขตต์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๕๘

เด็กชายปฐมพร จันทร์ขาม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๕๙

เด็กชายธีระวัฒน์ สิงหาอาจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๖๐

เด็กชายธีรภัทร หมันอุตส่าห์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๖๑

เด็กชายกฤษกร ยุ่มไธสง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๖๒

เด็กชายณัฐพงศ์ หมันอุตส่าห์

่

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๖๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ลอองเอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงเกศสุดา การมิง

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๖๕

เด็กหญิงศิรภัสสร นัดไธสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๖๖

เด็กหญิงปาริฉัตร ประทุมเหง้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๖๗

เด็กหญิงจอยสุธิมา สิริศรีจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๖๘

เด็กชายปยะชัย หลงทวีป
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๖๙
เด็กหญิงจันทร์จิราพร

คำพมัย
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๗๐

เด็กหญิงสโรชา บาลไธสง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๗๑

เด็กหญิงสุพัตรา วงษ์ดา
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๗๒

เด็กชายภูวดล วงษ์ดา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๗๓

เด็กชายอัฏกร จันทนงค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๗๔

เด็กชายณัฐดนัย เลินไธสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๗๕

เด็กหญิงสุจินดา พรไธสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๗๖

เด็กหญิงชมพูนุช ศรีคุณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๗๗

เด็กหญิงอุมากร ปริวันตัง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๗๘

เด็กชายธีรพัฒน์ กาญจนสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๗๙

เด็กชายภูษิต เลินไธสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๘๐

เด็กชายสุรพล พรมจ้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วาจาสัตย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๘๒

เด็กชายไพชยนต์ คะเชนรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๘๓

นายสมพร แปไธสง
๒๗/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๘๔

เด็กชายธนากร มาลัยทอง
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๘๕

เด็กหญิงอารยา แผ่วไธสง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๘๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร บัวศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๘๗

เด็กหญิงปริยากร โมกไธสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๘๘

เด็กชายภัทรพงศ์ สังฆะรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๘๙

เด็กชายนวพล ปลังกลาง

่

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๙๐

เด็กชายรัตพล วุ่นไธสง
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๙๑

นางสาวจุรีพร กรีทวี
๐๔/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๙๒

เด็กชายพัชรพล ปตตังถาโต
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๙๓

เด็กชายเจษฎา มัตถาปะตัง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๙๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ชัยหัส
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๙๕

เด็กชายบัญญวัต เพียรนาราษฎร์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๙๖

เด็กชายณัฐกฤต ปสสาระกัง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๙๗

เด็กชายสรวิชญ์ ประพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๙๘

เด็กชายภูชิต สายจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๗๙๙

เด็กชายรัฐพล ทองพาพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๐๐

เด็กชายกฤษฎากร เพาะไธสง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๐๑

เด็กชายจิรพัฒน์ คำมะปะไนย์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๐๒

เด็กชายพนธกร แทบทาม
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๐๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เสนคำ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๐๔

เด็กชายณัฐนันท์ วึบชัยภูมิ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๐๕

เด็กชายชัยณรงค์ ปะวาณะศรี
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๐๖

เด็กชายปฏิหารย์ ช่างทำ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงจุฑามาศ มิสา
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๐๘

เด็กหญิงศิรินันท์ พวงหาร
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๐๙

เด็กชายกิตติกานต์ สีบานเย็น
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๑๐

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พรมบุตร
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๑๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิงห์งอย
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๑๒

เด็กหญิงอารียา หาญคำ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๑๓

เด็กชายธีรพงษ์ ขานไธสง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๑๔

เด็กชายทินกัญจน์ เพาะไธสง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๑๕

เด็กชายธีรภัทร ศรีจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๑๖

เด็กชายดนุสรณ์ ศาลางาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๑๗

เด็กชายจักรรินทร์ ดีแปน
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๑๘

เด็กชายณัฐนันท์ ประดิษฐ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๑๙

เด็กชายภูชิสส์ ชาวสวน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๒๐

เด็กชายพียากร บงแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๒๑

เด็กหญิงณิชา เสนคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๒๒

เด็กหญิงพัชฎาภา หอมจำปา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๒๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ สมพรมมา
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงภัทรสุดา เนียมไธสง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๒๕

เด็กหญิงสุรารักษ์ ปราบชัย
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๒๖

เด็กชายภูวดล เงินไธสง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๒๗

นางขันทอง มังไธสง

่

๓๐/๗/๒๕๐๖ โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๒๘

นางสาวธาริณี พลายงาม
๒๒/๗/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๒๙

นายบรรจง ดวดไธสง ๕/๑/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๓๐

นายประพัฒน์ มังไธสง

่

๑๒/๑/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๓๑

นายพิทักษ์ แก้วไธสง ๑/๓/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๓๒

นางสุมาลี มุดไธสง
๒๔/๘/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๓๓

นางสาวอมรรัตน์ นารีคำ
๒๗/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดสระทอง วัดสระทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๓๔

เด็กหญิงชลนิภา พุงไธสง
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๓๕

เด็กหญิงฐาปะนีย์ ปะตังถาโต
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๓๖

เด็กหญิงนันทิชา แต้มไธสง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงปนัดดา ภูสิมมา
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงภคนันท์ โพธิแสง
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงศศินิภา ศรีธรรมา
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๐ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๑๐๘๔๐

เด็กชายกษิดิศ รัศมีแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๔๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ มาบัว
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๔๒

เด็กชายเจษฎา แก้วนิล
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๔๓

เด็กชายธนากร สุริยนต์
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๔๔

เด็กชายธนาธิป ผอนนอก
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๔๕

เด็กชายพุฒิเมธ พัดไธสง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ รุ่งเปา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๔๗

เด็กชายวรวิทย์ พละสุ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๔๘

เด็กชายวัชรวิศัลย์ เม็งไธสง
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๔๙

เด็กชายสรายุทธ เม็งไธสง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๕๐

เด็กชายอาทิตย์ จันโทศรี
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๕๑

เด็กชายนพดล วันหากิจ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๕๒

เด็กชายตุลยวัต แก้วอินทร์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๕๓

เด็กชายวรเมธ ไอยะ
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญสอาด
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๕๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปดตาระเต
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๕๖

เด็กชายอาทินาท นารินทร์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๕๗

เด็กชายดนุพล บินไธสง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๕๘

เด็กหญิงพัชราภา เรือศรีจันทร์

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๕๙

เด็กชายกิตติวัฒน์ พุ่มกล้าหาญ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๖๐

เด็กชายจักรภพ ยาวไธสง
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๖๑

เด็กชายชยุตพล อุ่นศิริวงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๖๒

เด็กชายฐิติกร อินธิโซ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๖๓

เด็กชายธนรัชต์ พัดไธสง
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๖๔

เด็กชายรัตน จันทวงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๖๕

เด็กชายวัฒนา แพงไธสง
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๖๖

เด็กชายวัสดีกรณ์ ประสาททอง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๖๗

เด็กชายวิระพงษ์ ทะดวงสอน
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๖๘

เด็กชายศุภกฤต นพไธสง
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๖๙

เด็กชายสิทธา บุตยาพงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๗๐

เด็กชายสิปปนนท์ แหลมทอง
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๗๑

เด็กชายอชิตะ นาคไธสง
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๗๒

เด็กหญิงจิรภิญญา รัตนวิชัย
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๗๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ดีมาก
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๗๔

เด็กหญิงฉัตรสุดา ชมภูวงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๗๕

เด็กหญิงชนัญธิดา หมืนฤทธิ

่ ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๗๖

เด็กหญิงญาณัจฉรา ปดไธสง
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๗๗

เด็กหญิงดวงมณี บรรยงค์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๗๘

เด็กหญิงธัญจิรา บุญโท
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๗๙

เด็กหญิงนภัสสร หมืนฤทธิ

่ ์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๘๐

เด็กหญิงนัฐพร เรียนไธสง
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๘๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กันเดช
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๘๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ แก้วไธสง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๘๓

เด็กหญิงรวิสรา ปานไธสง
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๘๔

เด็กหญิงสุวภัทร เอียมสะอาด

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๘๕

เด็กหญิงอภิญญา ผิวมะลิ
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๘๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ เศียรประภัสสร
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๘๗

เด็กหญิงจินดามาศ จูกระจ่าง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๘๘

เด็กหญิงถิรดา นามจันดี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๘๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

เภาถาวร
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๙๐

เด็กหญิงพัชรมล แว่นศิลา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๙๑

เด็กชายพายุ ลูไธสง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๙๒

นายวรพงศ์ หมืนไธสง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๙๓

เด็กหญิงรัตนาพร ณ พรานบุญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๙๔

เด็กชายอยุธยา ดวดไธสง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) วัดอุดร  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๙๕

เด็กชายอนวัช ปะริโต
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๙๖

เด็กชายวีรภาพ เจริญรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๙๗

เด็กชายนันทพงศ์ อาปอง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๙๘

เด็กชายธีรภัทร์ เฉลิมรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๘๙๙

เด็กชายพันกร หนูบุญ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๐๐

เด็กชายธนิสร นนทะศรี
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๐๑

เด็กชายสหรัฐ บรรยงค์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๐๒

เด็กหญิงณัฐพร พิงชัยสง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๐๓

เด็กหญิงวรรณลักษ์ คำชะนาม
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๐๔

เด็กหญิงดารุณี แซ่แต้
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๐๕

เด็กชายอัคครเดช แดนไธสง
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๐๖

เด็กชายธนากร ศรลัมพ์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๐๗

เด็กชายสิทธิพล สมิงรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๐๘

เด็กหญิงณัชชา ศรีจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๐๙

เด็กหญิงไปรยา วรวัฒนนุทัย
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๒ / ๕๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๑๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ พูนไธสง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๑๑

เด็กหญิงวิยะดาพร ทองลา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๑๒

เด็กชายปยณัฐ วัฒนานุกุล
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๑๓

เด็กชายธนพล เม็กไธสง
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๑๔

เด็กชายธนภัทร บรรยง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๑๕

เด็กชายโกศล รอดภัย
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๑๖

เด็กหญิงอภิญญา มิสา
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๑๗

เด็กชายเอกรินทร์ พลเดช
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ นาราษฎร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๑๙

เด็กชายคาวิน ไชยาเย็น
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๒๐

เด็กชายศักดา ชาพรม
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๒๑

เด็กชายภูมิภัทร บรรยงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๒๒

เด็กชายอภิชาติ ชาลี
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๒๓

เด็กชายศิรวิทย์ ขวานอก
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๒๔

เด็กหญิงกาญจนา สุวรรณโคตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๒๕

เด็กหญิงพนิดา กุหลาบขาว
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๒๖

เด็กหญิงแสงดาว เทียมพัศดุ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๒๗

เด็กชายวีรภัทร มิสา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๒๘

เด็กชายวรชิต แพไธสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๒๙

เด็กชายชโยดม ชวดศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๓๐

เด็กชายปรัชญาวุธ จันทะบูรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๓๑

เด็กชายนวพล ลีสี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๓๒

เด็กหญิงณัฐริณี ฟองนวล
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๓๓

เด็กหญิงอคัมย์สิริ ธรรมหลิง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๓๔

เด็กหญิงอริสรา หาญสงคราม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๓๕

เด็กหญิงสุภัชชา ภะวาระศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๓๖

เด็กหญิงอรอุมา จันทะรัตน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๓๗

เด็กหญิงรัตดาพร จันปุม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๓๘

เด็กหญิงปุณยาภรณ์ ทองดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๓๙

เด็กชายกิตติพล ไพโรจน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๔๐

เด็กชายธยาน์ โคนไธสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๔๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ พูนไธสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๔๒

เด็กชายพงษ์พัฒ คำชะนาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๔๓

เด็กชายภูรีภัทร ปุราทะเน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๔๔

เด็กชายพุทธิกร ชาวดร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๔๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

เศษมาก
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๔๖

เด็กชายคณิศ ไชยชนะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๔๗

เด็กหญิงพิมพ์พิลัย บรรยงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๔๘

เด็กชายอภิดล วันละภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๔๙

เด็กชายชุติพนธ์ ลุงไธสง
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๕๐

เด็กชายอัษฎาวุธ แดนจอหอ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๕๑

เด็กชายภัทรพล เวียนสระ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๕๒

เด็กชายธนกร บุญประกอบ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๕๓

เด็กชายศุภจักร โจไธสง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๕๔

เด็กชายเสกสรร พรมดอนกอย
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๕๕

เด็กชายพัทธดลย์ แก้วไพรวัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๕๖

เด็กชายศิวา แพนไธสง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๕๗

เด็กชายกิตติวินท์ เล็งไธสง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๕๘

เด็กชายธนพร มีชัยรัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๕๙

เด็กชายจตุพงษ์ คงสุข
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๖๐

เด็กชายชลธีร์ ขุยโนนอก
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๖๑

เด็กหญิงญาณิศา ลิงไธสง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน วัดโคกศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๖๒

นางธุมาวดี กลับโก
๒๒/๐๘/๒๕๒๒

กศน.อำเภอนาโพธิ

์

วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๖๓

เด็กชายศุภณัฐ อ่อนราษฎร์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๖๔

เด็กชายตรัยคุณ โพธิบัติ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๖๕

เด็กชายฐานุตม์ ทันลา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๖๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ วรรณวิจิตร
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๖๗

เด็กหญิงกมลชนก แปไธสง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๖๘

เด็กหญิงจิรวรรณ บุญไธสง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๖๙

เด็กหญิงอรปรียา ปุนไธสง
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๗๐

เด็กหญิงนันทิวา บุตรไธสง
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๗๑

เด็กหญิงฐาประนีย์ กลางสวัสดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๗๒

เด็กหญิงสิริวิภา คำดี
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๗๓

เด็กหญิงไรยา มนัสไธสง
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๗๔

เด็กชายธนภัทร ไปหนี

้

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๗๕

เด็กชายศุทธวีร์ ศรีคุณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๗๖

เด็กชายภัทรดนัย ใจเทียง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๗๗

เด็กชายไชยวัฒน์ ภูแล่นดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๗๘

เด็กหญิงลลิตา แสงจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๗๙

เด็กชายภูรินทร์ อาจอุดม
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๔ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงสุชานรี ศรีคุณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๘๑

เด็กหญิงกัญญาภัค สโมสร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๘๒

เด็กชายธนบดี รัตนเสถียร
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๘๓

เด็กชายคฑาวุธ คล้ายแดง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๘๔

นางสาวกนกทิพย์ พิมาลา
๑๔/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง วัดชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๘๕

เด็กหญิงจิรภัทร วาปเน
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๘๖

เด็กหญิงสิรินทรา มันใจ

่

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๘๗

เด็กชายธรณ์ธันย์ พลแสน
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๘๘

เด็กชายศิวกร เลไธสง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๘๙

เด็กหญิงเปรมยุดา ปุณยธนะภูมิ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๙๐

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ไลไธสง
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดชัยสมพร วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๙๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บทไธสง
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๙๒

เด็กชายคุณานนท์ เรียบไธสง
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๙๓

เด็กชายเจษฎา จันวันคะนอง
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๙๔

เด็กชายธนันธร แก้วหาวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์ นวลไธสง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๙๖

เด็กชายภาณุวิชญ์ บุญสอด
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๙๗

เด็กหญิงจันทิมา บัวไธสง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๙๘
เด็กหญิงประไพพรรณ

นวลไธสง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๐๙๙๙

เด็กหญิงปาณิสรา

พรหมสาขา ณ สกลนคร

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๐๐

เด็กหญิงสุกมล จันทร์โกมล
๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๐๑

เด็กหญิงสุปราณี บุญทองโท
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๐๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ หลงศรีภูมิ
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๐๓

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ศรีหานาม
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๐๔

เด็กชายสิทธิชัย แลโสภา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ โนนไธสง
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๐๖

เด็กหญิงธัญสินี หารชนะ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๐๗

เด็กหญิงวนิดา แซ่ลิม

้

๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๐๘

เด็กหญิงเพชรไพลิน
เสาวลักษณานุกูล ๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๐๙

เด็กชายณัฐพงษ์ บทไธสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๑๐

เด็กหญิงชมพู เรียบไธสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๑๑

เด็กชายฐิติโชติ บาลไธสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๑๒

เด็กชายทินกร หนูไธสง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๑๓

เด็กชายธนพัฒน์ ลับไธสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๑๔

เด็กชายธนากร ศรีวิเศษ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๑๕

เด็กชายธัลดล ม่วงอากาศ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๑๖

เด็กชายภูรินทร์ ฤทธิไธสง

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๑๗

เด็กหญิงฐิติมา พุทธะรา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๑๘

เด็กหญิงธิญาดา ชาติรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๑๙

เด็กหญิงพัทรธิดา หล้าสูงเนิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๒๐

เด็กชายจักรินทร์ ยางนอก
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๒๑

เด็กหญิงปณิดา สุทธิวัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๒๒

เด็กชายธีรพล แม่นขุนทด
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๒๓

เด็กหญิงภูริชญา โจไธสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๒๔

เด็กหญิงณัฏฐชญา วิชาจารย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๒๕

เด็กชายอธิราช ทะวะโร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๒๖

เด็กชายกฤตวรา สาไพรวัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๒๗

เด็กหญิงพัทราภรณ์ กรมไธสง
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๒๘

เด็กหญิงสุนิตา แสนเจ๊ก
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๒๙

เด็กหญิงธัญสินี แนวไธสง
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๓๐

เด็กชายพงศ์พญา โจไธสง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๓๑

เด็กชายศุภวิชญ์ เนียมไธสง ๔/๑๐/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๓๒

เด็กหญิงบุบผา หลักคำ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๓๓
เด็กหญิงจิรัชญาภรณ์ วรรณวิจิตร

๑๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๓๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

โสภาพ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๓๕

เด็กหญิงวรรณวิลัย ผาดไธสง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๓๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พวงขจร
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๓๗

เด็กหญิงปยะธิดา คำสา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๓๘

เด็กหญิงพิมลรัตน์ พลแสน
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๓๙

เด็กหญิงวินิตา ยุทไธสง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๔๐

เด็กหญิงอรปรียา พลจารย์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๔๑

เด็กหญิงวันวิสา แสงจันทร์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๔๒

เด็กหญิงบุษราพร รังสร้อย
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๔๓

เด็กชายธีรพงษ์ นรินยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๔๔

เด็กหญิงบุษรากร รังสร้อย
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๔๕
เด็กหญิงมาเรียห์เฮซูซาฟาโบร

ภูมิพยา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๔๖

เด็กชายธนวัต ถินคำเชิด
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๔๗

เด็กหญิงปยะนาถ ธิราชรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๔๘

เด็กหญิงมณีประภา ประกอบใจ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๔๙

เด็กหญิงอรัญญา หนุนไธสง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๕๐

เด็กหญิงอีญชลีภร ธาดรรัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๕๑

เด็กชายกฤตเมธ กัสโป
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๕๒

เด็กหญิงเกวลิน แสงศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๕๓

เด็กหญิงกฤติกา สีชมภูพาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๕๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ปะจุธะกา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๕๕

เด็กหญิงกัลยา พันสมบัติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๕๖

เด็กชายสถาพร โพธิขาว

์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๕๗

เด็กหญิงเกษศรินทร์ วันชูพริง

้

๑๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๕๘

เด็กชายวัชรินทร์ ขานอ่อนตา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๕๙

เด็กชายอภิชัย บัวไธสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๖๐

เด็กหญิงธัญดา จิตสงคราม
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๖๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุปผาทาโน
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๖๒

เด็กชายคมสันต์ รังสร้อย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๖๓

เด็กชายกฤติพงษ์ พลวิเศษ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๖๔

เด็กหญิงวัลลิภา บุญวิเศษ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๖๕

เด็กหญิงชนาภัทร แก้วไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงศศิธร แย้มบู่
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๖๗

เด็กชายเกริกเกียรติ อุตราศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๖๘

เด็กชายราเมฆ ศรีบริสุทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๖๙

เด็กชายรติพงษ์ พลสีชา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๗๐

เด็กหญิงกัญธิดา เหมสิงห์
๖/๐๕/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๗๑

เด็กหญิงธารนรินทร์ ภูแต้มนิล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๗๒

เด็กหญิงศศิธาร อิงไธสง

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๗๓

เด็กชายธนกฤต รอดชีวะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๗๔

เด็กชายศุภากร มีอยู่

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๗๕

เด็กหญิงณัฏฐพร สันทา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๗๖

เด็กหญิงชลิดา ยมศรีเคน
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๗๗

เด็กหญิงศศิการต์ โรจน์ชารี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๗๘

เด็กหญิงปรินัณดิ

์

เวหน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๗๙

เด็กชายสันตินันท์ สันตจิตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๘๐

เด็กชายธนภูมิ อิงไธสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๘๑

เด็กหญิงภูษณิศา บุผามะตะนัง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๘๒

เด็กชายปวรุตน์ ขันสะอาด
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๘๓

เด็กชายอัศรินทร์ ชินสีนวล
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๘๔

เด็กหญิงขจารีย์ กาลาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๗ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๘๕

เด็กหญิงปวีณา เพชรหล้า
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๘๖

เด็กหญิงนัทธมน ยิงชัชวาล

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๘๗

เด็กชายชนาธิป อาษานอก
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๘๘

เด็กชายอนุภัทร บุไธสง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๘๙

เด็กหญิงธนพร เบ้าหัวดง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๙๐

เด็กหญิงปุณยาพร ชูศรีทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๙๑

เด็กชายวัชรพงศ์ วงษ์วิลา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๙๒

เด็กหญิงปณฑารี แก้วเทียน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๙๓

เด็กหญิงอชิริญา มานาดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๙๔

เด็กหญิงภาราดา เสาศิลา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๙๕

เด็กชายธนากร แก้วไธสง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๙๖

เด็กหญิงประภาวดี เพชรสิงห์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๙๗

เด็กชายธนภูมิ ภูมิพยา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๙๘

เด็กหญิงสุกฤตา พิทักษ์เกิด
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๐๙๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คนยืน
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๐๐

เด็กชายกรภัทร แก่นจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๐๑

เด็กชายณัฐพล จันนวล
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๐๒

เด็กชายพันธการ เนียงไธสง

้

๒๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๐๓

เด็กชายวีระชัย วงค์วิลาส
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๐๔

เด็กชายวีรเทพ เสนาสุธรรม
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๐๕

เด็กชายศุภวิชญ์ จำชาติ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๐๖

เด็กหญิงจิราพัชร บาลไธสง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๐๗

เด็กหญิงชาลิสา ปะเสระกัง
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๐๘

เด็กหญิงชมพูนิกข์ แสนเจ๊ก
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๐๙

เด็กหญิงนิศมา รูไธสง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๑๐

เด็กหญิงปณิชา คูณภักดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ อินพิมพ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๑๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แก้วนิล
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๑๓

เด็กชายพีระพงษ์ ศรีภูวงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๑๔

เด็กชายยศภัทร ทองสำราญ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๑๕

เด็กหญิงกรวิภา พลสินธรรม
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๑๖

เด็กหญิงธิตินาถ เผือกสง่า
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๑๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ นิจไธสง
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๑๘

เด็กหญิงวริศรา นอกไธสง
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๑๙

เด็กชายศุภชัย ลิมไธสง

่

๑๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๘ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๒๐

เด็กหญิงชลิสา หินเกิง

้

๑๐/๐๗/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๒๑

เด็กชายศุภณัฐ อาจจำนงค์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๒๒

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สินเธาว์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๒๓

เด็กชายธนกร บุญเกิดแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๒๔

เด็กชายรัฐเขต ภูมิเขต
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๒๕

เด็กหญิงกนกนุช ประทุมมา
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๒๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ประการะโพธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๒๗

เด็กชายณชา เปะไธสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๒๘

เด็กชายวชิรวิทย์ เปลียนไธสง

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๐

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๒๙

เด็กชายอภิวุฒิ สวัสดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๓๐

เด็กชายพลพล พลดงนอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๓๑

เด็กชายญาโณทัย สุริยะ

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๓๒

นางสาวจุไรรัตน์ ผาดไธสง
๐๒/๐๘/๒๕๒๗

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๓๓

นางพิมลรัตน์ คำมา
๓๑/๑๐/๒๕๓๓

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๓๔

เด็กชายสารัช ใสนา
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๓๕

เด็กชายศุพรนุวัฒน์ ตุงไธสง
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๓๖

เด็กชายนสรณ์ ราชสีภูมิ
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๓๗

เด็กชายนาราภัทร ไลไธสง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๓๘

เด็กชายกฤษฎา โสมไธสง
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๓๙

เด็กชายธนภัทร พรมมา
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๔๐

เด็กชายธานินทร์ ตะกะศิลา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๔๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เกิดนอก
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๔๒

เด็กหญิงอภิญญา ศรีธาตุ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๔๓

เด็กหญิงศิริพรรณ เสาร์เปรีย
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๔๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ หมู่หัวนา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๔๕

เด็กหญิงมัลลิกา ตุ้มไธสง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๔๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ นนทะนี
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๔๗

เด็กหญิงพิมลแข เทียนมิงมาตย์

่

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๔๘

เด็กหญิงศิรินรัตน์ นนลือชา
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๔๙

เด็กหญิงดนุลดา แก้วคำ
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๕๐

เด็กหญิงพิชชาภา สิงบุดดี
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๕๑

เด็กหญิงพิจิตรา เทียงธรรม

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๕๒

เด็กหญิงจิตตา ดวดไธสง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๕๓

เด็กหญิงปราริณี เงินไธสง
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๕๔

เด็กชายวิษณุ พิกุลหอม
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๕๕

เด็กชายจิตติ รักไธสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๕๖

เด็กหญิงรัตชนา เอือไธสง

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๕๗

เด็กหญิงยลรพา สังฆะเวช
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๕๘

เด็กหญิงจันทรพรรณ นาลาด
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๕๙

เด็กชายปรเมศ นครไธสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๖๐

เด็กหญิงอรรถพร นครไธสง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๖๑

เด็กชายธีระวัฒน์ อ้นไธสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๖๒

เด็กชายจุลจักร ลุ่มนอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๖๓

เด็กชายเอกลักษณ์ เกตุจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๖๔

เด็กชายธีรัช ดาวไธสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๖๕

เด็กชายวชิร นามวงศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๖๖

นายชิตพล เวินเสียง
๐๒/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๖๗

นายคำบุญ เศษบุบผา
๐๓/๐๘/๒๔๙๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๖๘

นางชนุชพร เพียงพอ
๑๔/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๖๙

นางชม พิศิลป
๐๑/๐๑/๒๔๙๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๗๐

นายชาญณรงค์ ทันจันทึก
๐๘/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๗๑

นางทองคง เตียงไธสง
๑๒/๑๐/๒๔๙๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๗๒

นางทองลา ฤทธิไธสง

์

๑๙/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๗๓

นางทิพาพร พุทธรา
๑๘/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๗๔

นางนิตยา กันไธสง
๑๕/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๗๕

นางนุชสรา โนไธสง
๒๘/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๗๖

นางบัว เหลียมไธสง

่

๐๔/๐๓/๒๔๙๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๗๗

นางบัวลี เม็งไธสง
๐๓/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๗๘

นางบัวหลัน พลไธสง
๐๑/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๗๙

นางบุญถิน แสนเจ๊ก
๐๑/๐๑/๒๔๘๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๘๐

นางบุญน้อม สุพรรณนารัง
๒๕/๐๓/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๘๑

นางบุญเนาย์ ปะจุธะกา
๑๐/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๘๒

นายพรมเดช นวนไธสง
๐๒/๐๙/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๘๓

นายพิลาศ เหง่าไธสง
๓๑/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๘๔

นางพีรดา ปอมไธสง

๑๙/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๘๕

นางพูน สังฆเวช
๐๕/๑๑/๒๔๘๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๘๖

นางสาวมะลิ นิลจันทร์
๐๒/๐๖/๒๔๙๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๘๗

นางละมุด ลมไธสง
๐๖/๐๑/๒๔๘๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๘๘

นางละออ เหง่าไธสง
๒๓/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๘๙

นางวันนา นพไธสง
๒๖/๐๓/๒๔๙๓

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๙๐

นายวิวัฒน์ พุทธรา
๐๒/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๙๑

นางศศิพร ดัชกุยาวัตร
๑๖/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๙๒

นายศิริพงษ์ ลิตรไธสง
๒๑/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๙๓

นายสุเวช นครไธสง
๐๑/๐๖/๒๔๙๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๙๔

นายหนูคล้าย พุงไธสง
๐๑/๐๗/๒๔๙๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๙๕

นางหนูทิพย์ เทียนมิงมาตย์

่

๑๕/๐๓/๒๔๙๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๙๖

นายหัน โคตสมบัติ
๑๑/๐๗/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๙๗

นางอรทิพย์ ศรีคูณ
๒๐/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๙๘

นางอำ โนไธสง
๐๔/๐๓/๒๔๙๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๑๙๙

นางอุบล ศรีดาชาติ
๐๑/๐๑/๒๔๘๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๐๐

นางอุไร ฝาไธสง
๐๖/๑๒/๒๔๙๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๐๑

นางเรียน เนยไธสง
๐๑/๐๒/๒๔๙๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๐๒

นางโฮม ตามไธสง
๐๑/๐๘/๒๔๘๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๐๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปญญาสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงอารยา นาคไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๐๕

เด็กหญิงอลงกรณ์ มูลไธสง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๐๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุญรับ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๐๗

เด็กชายธนากร มูลไธสง
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๐๘

เด็กชายกีรติ แก้วใส
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๐๙

เด็กชายศิวะ บุญทน
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๑๐

เด็กชายดำรงศักดิ

์

วิลัยเกษ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๑๑

เด็กหญิงรุ่งรวี เปล่งจิตรเสถียร
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๑๒

เด็กหญิงธมลวรรณ เหลียมไธสง

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๑๓

เด็กชายพัชรพล เลไธสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๑๔

เด็กชายกุลธร คำมะประณี
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๑๕

เด็กชายนิรุตน์ หมวดเมือง
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๑๖

เด็กชายปุระชัย พันธุระ
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๑๗

เด็กชายพัชรพงษ์ โคตดี
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๑๘

เด็กชายพุทธิพงศ์ มาลาอุตม์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๑๙

เด็กชายรัชชานนท์ โพธิทอง

์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๒๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คินไธสง
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๒๑

เด็กหญิงธัญชนก ปตะรังศรี
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๒๒

เด็กหญิงธิตินันท์ ชิมโพคลัง
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๒๓

เด็กหญิงภคพร แสนพุทธ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๒๔

เด็กหญิงเมขลา ดวงมาลา
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๒๕

เด็กหญิงวิภาดา กึงชา

่

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๒๖

เด็กหญิงศิรินันท์ สุโพธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๒๗

เด็กหญิงสุปรียา ศรีคุณ
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๒๘

เด็กหญิงอรทิยา สิงห์คำ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๒๙

เด็กชายธรณ์ธันย์ สมบูรณ์เรศ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๓๐

เด็กชายกิตติธัช เทียบปด
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๓๑

เด็กชายธนากร ภูศรี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๓๒

เด็กชายนภดล กอนไธสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๓๓

เด็กชายพุฒิเมธ บุญสวาย
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๓๔

เด็กชายพัทธพล บุผาโต
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๓๕

เด็กหญิงธนัชพร ปุราเท

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๓๖

เด็กหญิงภัทราพร นพไธสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๓๗

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ยัดไธสง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๓๘

เด็กหญิงอาริษา ยวกไธสง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๓๙

เด็กชายกษิดิส ยวกไธสง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๔๐

เด็กชายชัยวัฒน์ ไลไธสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๔๑

เด็กหญิงนันทพร ยวกไธสง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๔๒

เด็กหญิงนิศามณี พิเศษ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๔๓

เด็กหญิงปนัสยา ปดไธสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ญวนแม
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๔๕

เด็กหญิงธัญจิรา ไพรเนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๔๖

เด็กหญิงพัทธนันท์ บุผาโต
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๔๗

เด็กหญิงพิชญา เลไธสง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๔๘

เด็กหญิงพิมญาดา หล้าสุด
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๔๙

นางทองปลิว ประทุมมา
๐๖/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๕๐

นายเวช ประทุมมา
๑๘/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง วัดกมลาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๕๑

เด็กหญิงดารินทร์ ธงชัย
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๕๒

เด็กชายอรรถพร ชำนาญวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๕๓

เด็กหญิงอริสา โพธิบุบผา

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๕๔

เด็กหญิงฐิติมา ทิพอุทัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๕๕

เด็กหญิงณัฐวิภา ทบเทิบ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา)

วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๕๖

เด็กชายกนกพล ชืนจิตร

่

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พานิชชา
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๕๘

เด็กชายศิรศักดิ

์

ด่านนอก
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๕๙

เด็กหญิงบุศรินทร์ ปุราชะทำเม
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๖๐

เด็กหญิงกชพร กองแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๖๑

เด็กหญิงพิชามญซุ์ สรเพชร
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๖๒

เด็กหญิงเจวริน ปานอู

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๖๓

เด็กชายกฤษณพล ชมเชย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๖๔

เด็กชายจารุพักตร์ พงกาใส
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๖๕

เด็กชายณัฐพงษ์ แดนแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๖๖

เด็กชายธนดล ชินสีนวล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๖๗

เด็กชายธนากร เปรมทา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๖๘

เด็กชายธีรภัทร ปสสาวะโก
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๖๙

เด็กชายนพรัตน์ ยืนนาน
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๗๐

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย ประทุมเมศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๗๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ปะการะโพธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๗๒

เด็กชายศุฑาภักทร์ คงวิเชียร
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๗๓

เด็กหญิงนรภัทร ปุราทำเม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๗๔

เด็กหญิงไปรยา ภูแก้วนอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๗๕

เด็กหญิงมัทรี เจริญสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๗๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ด่านนอก
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๗๗

เด็กหญิงหทัยชนก ยวกไธสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๗๘

เด็กหญิงอรัญญา โพธิตะโก

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๗๙

เด็กชายไกรสิทธิ

์

ตลาดนา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๘๐

เด็กชายขวัญมนัส โชติไธสง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๘๑

เด็กชายจิรานุวัฒน์ สิงห์สุวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๘๒

เด็กชายจิรายุทธ สิงห์สุวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๘๓

เด็กชายเจริญชัย ถนัดไร่
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๘๔

เด็กชายปรเมศวร์ ปะโมทะโก
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๘๕

เด็กชายพลยุทธ ไชยนา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๘๖

เด็กชายพีระวิทย์ บุญมี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๘๗

เด็กชายภานุวัฒน์ พิมทำมา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๘๘

เด็กชายระพีพัฒน์ ชัยสีดา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๘๙

เด็กชายวุฒิชัย ปทุมวัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๙๐

เด็กชายศราวุฒิ ขุมทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๙๑

เด็กชายสรวิศ โหนดไธสง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๙๒

เด็กชายอภินันท์ จันทาอ่อน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๙๓

เด็กชายอภิรักษ์ ประทุมเมฆ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๙๔

เด็กหญิงจิราวรรณ พรมบัวคู
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๙๕

เด็กหญิงปยธิดา เฝาเวียงคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๙๖

เด็กหญิงอัญชลี บุบผามาตานัง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๙๗

เด็กหญิงนพมาศ โสมาลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๙๘

เด็กชายเขษมศักดิ

์

หมันพิม

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๒๙๙

เด็กชายธีระะศักดิ

์

พันธ์เขียว
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๐๐

เด็กหญิงทิพวรรณ บุพพพันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๐๑

เด็กหญิงรินรดา อินกอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๐๒

เด็กชายชนะ สิทธิศรีจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๐๓

เด็กชายนพณัฐ จันทะดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๐๔

เด็กชายพชร เทพราม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๐๕

เด็กหญิงอาทิมา ยงไธสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๐๖

เด็กหญิงธันยมัย ใหม่ธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๐๗

เด็กชายอนันต์ยศ แลโสภา
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๐๘

เด็กชายณัฐพนธ์ เพ็ชรภูวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๐๙

เด็กชายณัฐวัตร แสงดาวสว่าง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๑๐

เด็กหญิงนุชาตา สารสิทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๑๑

เด็กหญิงรมิดา ศรีนาฎนาวา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๑๒

เด็กหญิงวิราภรณ์ เยียมไธสงค์

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๑๓

เด็กชายกฤษฎา โทอุทา
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๑๔

เด็กชายศักรินทร์ ทิพอุทัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๑๕

เด็กชายสัญชัย แสงประจักษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๑๖

เด็กชายอิทธิพล ศรีจันทา
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๑๗

เด็กหญิงภัทรมน ยอนไธสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๑๘

เด็กหญิงสุชัญญา เม็งทะราช

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๑๙

เด็กหญิงอรัญญา อาสา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๒๐

เด็กหญิงประภาพร สงวนนาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๒๑

นายเกียรติศักดิ

์

ปุราชะกา
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๒๒

นางสาวมณฑกานต์ กลินหวน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๒๓

เด็กหญิงภนิดา จันเสน
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๒๔

นางสาวมุธินัน ยิบไธสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๒๕

เด็กชายกิตติภูมิ ผาสุข
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๒๖

เด็กชายวิทวัส หมืนพรม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๒๗

นางสาวกันณิกา ม่วงมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๒๘

นายจรูญ ทองอันชา

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๒๙

นายภานุพงศ์ นาสาทร
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๓๐

นายรติพงศ์ หมันอุส่าห์

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๓๑

นายนันตะวัน เหลาสา
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๓๒

นายวรเชษฐ์ แก้วกานัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๓๓

นางสาวญาดา มิสา
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๓๔

นายปริญญา ประทุมคำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๓๕

นายธวัช โหนดไธสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๓๖

นางสาวอำไพ ปวงคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๓๗

นางสาวกมลขนก โพธิขำ
๑๗/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๓๘

นายการัญ ประสมทรัพย์
๑๓/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๓๙

นายจักราวุธ สาตารม
๒/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๔๐

นางจิราภรณ์ ปลืมพันธ์

้

๒๔/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๔๑

นายทักศิลป ตุใยรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๔๒

นางสาวประไพร์ ทะนงอาจ
๑๐/๐๘/๒๕๐๘

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๔๓

นายปรีชา ปลืมพันธ์

้

๑๐/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๔๔

นายยุทธกร พรหมกัลป
๓๐/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๔๕

นางศิริวรรณ นาคินชาติ
๖/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๔๖

นางสาวสุภาวดี ห่วงประโคน
๓/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๔๗

นางอนงค์ พูนแสง
๒๕/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๔๘

นางสาวอัจฉรา ลักขษร
๒๒/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๔๙

นายเกริกธนินต์ แก้วสุข ๑/๐๑/๒๕๓๐ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๕๐

นายเทวัณ หอมดี
๒๔/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๕๑

นายเอกชัย หมอกไชย
๑๑/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๕๒

นางสาวโสภิดา ทิพย์โลหิต
๒๙/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๕๓

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

สาลการ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๕๔

เด็กชายกฤษณพงษ์ กาบคำ
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๕๕

เด็กชายปญญา บุญอำ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๕๖

เด็กชายนิติภูมิ สีหามาศ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๕๗

เด็กชายยุทธศักดิ

์

กอมณี
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๕๘

เด็กชายกรตะวัน ประสานรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๕๙

เด็กชายอัจฉริยะ ศรีจันทา
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๖๐

เด็กหญิงหฤทัย ปญจา
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๖๑

เด็กชายภูมิใจ จันทะดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๖๒

เด็กชายภูตะวัน สติยศ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๖๔

เด็กชายธนชาต มูลกาศ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๖๕

เด็กชายธีรภัทร แสนมะฮุง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๖๖

เด็กหญิงณัฐวดี เพียสังกะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๖๗

เด็กหญิงดนุลดา เคนพันค้อ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๖๘

เด็กหญิงมะปรางค์ วงศ์รักษา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๖๙

เด็กชายพงศ์พสิน แสนวันดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๗๐

เด็กชายยุทธการ เยียมไธสง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๗๑

นางสาวกุลธิดา พุงไธสง
๒๐/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย วัดเทพอำนวย  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๗๒

เด็กชายคเชนทร์ หอมดวง
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๗๓

เด็กชายนันทพงศ์ แก้วกล้า
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๗๔

เด็กชายสุรพจน์ ใยไธสง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๗๕

เด็กชายสุริยา ใยไธสง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๗๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชิว
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๗๗

เด็กหญิงกวินทรา ภูมิศรีจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธาตุ วัดธาตุ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๗๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศาลางาม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๗๙

เด็กชายจิรายุส โมกศิริ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๘๐

เด็กชายชนพัฒน์ เหยิดรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๘๑

เด็กชายตะวัน ถาคำมี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๘๒

เด็กชายบัณฑิตย์ ล้อสันเทียะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๘๓

เด็กชายพลพีร์ จันทร์เทศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๘๔

เด็กหญิงญาณี สังข์เงิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๘๕

เด็กหญิงฐิติมา จ่าพุลี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๘๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ชุ่มสันเทียะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๘๗

เด็กชายศุทธวีร์ ศรีสง่า
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๘๘

เด็กชายอภิเดช ประยุเนตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๘๙

เด็กหญิงนันทิตา จันทะอิน
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๙๐

เด็กหญิงปาริฉัตร หอมหวล
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๙๑

เด็กหญิงภัคจีรา พันธ์ฉลาด
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๙๒

เด็กหญิงวริศรา บุญตามทัน
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๙๓

เด็กหญิงสาวิตรี บุญเพิม

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๙๔

เด็กหญิงสุธาสินี เพชรรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๙๕

เด็กหญิงอรอุมา อินทร์สำราญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๙๖

เด็กหญิงลักขณา มันศรีพรหม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๙๗

เด็กชายวีระชิต กรันประโคน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๙๘

เด็กชายธนากร สร้อยนาค
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๓๙๙

เด็กชายสหรัถ ชะวีรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๖ / ๕๐๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๐๐

เด็กชายกฤษดา เนียมมณี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๐๑

เด็กหญิงชนิตปรียา บุญตามทัน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๐๒

เด็กหญิงชนิปรียา บุญตามทัน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๐๓

เด็กหญิงอลิษา เชิดรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๐๔

เด็กชายราชัน จำปาแดง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๐๕

เด็กชายราชิต จำปาแดง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๐๖

เด็กชายอนุชา ดียิง

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๐๗

เด็กหญิงพฤษพร แสงลำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๐๘

เด็กหญิงวรรณภา หอมมาลา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๐๙

เด็กหญิงสร้อยสุดา ศาลางาม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๑๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันนวน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๑๑

เด็กหญิงจิรประภา เจียมจิต
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๑๒

เด็กชายดนุชา ใจกล้า
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๑๓

เด็กชายกฤษณะ ชะเวิงรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๑๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ศาลางาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๑๕

นางสาวมัณฑนา พองศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๑๖

เด็กหญิงอัมพิรา ม่วงนุช
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๑๗

เด็กหญิงปนัทดา ราชวิชา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๑๘

เด็กหญิงพัชรี ถะเกิงผล
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๑๙

เด็กหญิงณปภา พุทธา
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๒๐

เด็กหญิงพรนภา จันทร์เตีย

้

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๒๑

เด็กชายธนพล ในทอง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๒๒

เด็กชายพายุ เจริญรัมย์
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๒๓

เด็กชายทศพล สมรูป
๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๒๔

เด็กหญิงพิมลภัทร หมุดทอง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๒๕

เด็กหญิงปริยากร อัมทรินทร์
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๒๖

เด็กหญิงมุฑิตา ทรัพย์ยอดแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๒๗

เด็กหญิงปาลิดา นาบ้าน
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๒๘

เด็กหญิงชลิตา พลแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๒๙

เด็กหญิงธนาพร โยงรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๓๐

เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมประสิทธิ

้ ์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๓๑

เด็กหญิงโชติรส โชตนาการ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๓๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ยุงรัมย์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๓๓

เด็กชายศุภโชค สมพงษ์พันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๓๔

เด็กชายชัยเดช กาลอินทร์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๓๕

เด็กหญิงสุชัญญา ไชยปญญา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๓๖

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สร้อยจิต
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๓๗

เด็กหญิงธนัญชนก สายแสงจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๓๘
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

อยู่นาน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๓๙

เด็กชายวัฒนทรัพย์ บัวรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๔๐

เด็กหญิงศิราณี เจริญรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๔๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ พันโคกกรวด
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๔๒

เด็กชายวรปรัชญ์ บุญโยดม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๔๓

เด็กหญิงกุลนัฐดา เจริญวัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๔๔

เด็กชายกฤษฎา เอียมท่า

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๔๕

เด็กชายณัฐพล คำสะสม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๔๖

เด็กชายกมล สีหานาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๔๗

นางสาวกนกวรรณ ยือรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๓๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๔๘

นางสาวกฤตยกานต์ บุ้งทอง
๐๑/๐๕/๒๕๓๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๔๙

นายณัฐวุฒิ สำราญ
๑๘/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๕๐

นางสาวธัญญรัตน์ แสนดี

๑๒/๑๒/๒๕๓๗
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๕๑

นางสาวนัฏกานต์ บุ้งทอง
๐๑/๐๕/๒๕๓๘ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๕๒

นางสาวศศิธร ลุนลาด
๒๑/๐๑/๒๕๓๘

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๕๓

นายสันติภาพ น้อยพนม

๑๑/๑๑/๒๕๓๖
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๕๔

นางสาวสุเมธี ขวัญรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๓๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๕๕

นางสาวสุธาสินี สุทธิประภา
๒๑/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๕๖

เด็กชายสิทธิชัย อินต๊ะเสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๕๗

เด็กหญิงรรินทิพย์ มะลิผล
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๕๘

เด็กชายธนภัทร พร้อมไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำใส วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๕๙

เด็กชายกิตติคุณ สาแก
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๖๐

เด็กชายเกือกูล

้

พิมพาวงศ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๖๑

เด็กชายคมสันต์ อ่างทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๖๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ มารศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๖๓

เด็กชายธนโชติ ทรัพย์โฉม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๖๔

เด็กชายธันวา แข็งพิลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๖๕

เด็กชายปฏิภาณ แก้วดก
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๖๖

เด็กชายวีรพงษ์ พิมพ์หล้า
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๖๗

เด็กชายเสกสรรค์ ปกการะโถ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๖๘

เด็กชายอภิวัฒน์ อุนหอม
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๖๙

เด็กชายอนุวัฒน์ วงศ์ทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๘ / ๕๐๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๗๐

เด็กหญิงกนกพร บุตรเอือ

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๗๑

เด็กหญิงดารารัตน์ ทิพย์สีหา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๗๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ วัฒนานุสิทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๗๓

เด็กหญิงอรยา พัจนา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๗๔

เด็กหญิงอรอุมา พัจนา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๗๕

เด็กชายรณกร โกมลบุตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๗๖

เด็กชายไชยอนันต์ กางทาสี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๗๗

เด็กชายภูริเดช เชิงสะอาด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๗๘
เด็กหญิงณัฐติกาญจน์

ปานโพธิจาน

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๗๙

เด็กชายดำรงค์ วงศ์ทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๘๐

เด็กชายปฏิภาณ บุบผาเต
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๘๑

เด็กชายภูริช ยางคำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๘๒

เด็กหญิงนาราภัทร ธรรมนิยม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๘๓

เด็กหญิงบงกช จะรึกรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๘๔
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

บุญเติม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๘๕

เด็กหญิงวารินทร์ มุ่งเจือกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๘๖

เด็กหญิงสริตา ปะวันเนย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๘๗

เด็กหญิงสุพรรษา ตุ้มเพชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๘๘

เด็กหญิงอรทัย บุตรงาม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๘๙

เด็กชายภาคภูมิ ธรรมิภักดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๙๐

เด็กหญิงจิตติมา มาดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๙๑

เด็กหญิงยุพารรรณ ก๊กรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๙๒

เด็กชายวินัย ศรีพิลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๙๓

เด็กชายอาทิตย์ ธรรมนิยม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๙๔

เด็กหญิงกาญจนาพร รัตนวรรณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๙๕

เด็กชายชาคริต แย้มงาน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๙๖

เด็กชายสรวิชญ์ ชัยสิทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๙๗

เด็กหญิงสุนัญญา โฉมหน้า
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๙๘

เด็กชายศุทธวีร์ พลพวก
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๔๙๙

เด็กชายวีระพงศ์ วงค์วันดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๐๐

เด็กชายเจตรินทร์ มุ่งเจือกลาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๐๑

เด็กชายนพพร บุตรศรีตะราช
๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๐๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา เพชรดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๐๓

เด็กหญิงสุภาศิณี เจิมไทย
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๐๔

เด็กชายพงศกร สุวรรณแสน
๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒๙ / ๕๐๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๐๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

มงคลดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๐๖

เด็กชายชัยณรงค์ ยางคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๐๗

เด็กชายภราดร เลิศลำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๐๘

เด็กหญิงบัณฑิตา วงค์เดือน
๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๐๙

นายณัฐวุฒิ คุณมาศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๑๐

เด็กชายพีรพัฒน์ เศษลือ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๑๑

เด็กชายพชรพล นีละคร
๑๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๑๒

เด็กชายอนุชิต บุญแก้วศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)

วัดสุพัฒนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๑๓

เด็กหญิงศิรินทร ศรีทอง
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๑๔

เด็กหญิงสุภาวิณี ถวิลพงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๑๕

เด็กหญิงณัชชา ชำรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๑๖

เด็กหญิงชลธิชา สวมรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๑๗

เด็กหญิงอุษามณี แสนโพธิกลาง

์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๑๘

เด็กชายธีรพัฒน์ สืบสอน
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๑๙

เด็กหญิงเอมิกา วรรณโพธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๒๐

เด็กหญิงสุรารักษ์ แสงแดง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๒๑

เด็กหญิงรัชนก ใจวัง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๒๒

เด็กชายชาญณรงค์ ขวัญทอง
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๒๓

เด็กหญิงภัทรสุดา บุญตามทัน
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๒๔

เด็กชายบุณยวัทน์ พิมละมาศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๒๕

เด็กชายอดิเทพ ดูเรืองรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๒๖

เด็กหญิงสุทธิดา ทรัพย์มาก
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าปา วัดหนองบัวเจ้าปา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๒๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ อ้วนเสมอ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๒๘

เด็กหญิงดวงพร แย้มรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๒๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ่อนศรีทอง
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๓๐

เด็กชายไกรราช กัญญาบุญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๓๑

เด็กหญิงปญญาพร วงษ์บุดดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๓๒

เด็กหญิงสิรินดา สีทา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๓๓

นายสมพงษ์ กุลพรม
๑๒/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๓๔

นายกุศล แสงดารา
๒๘/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๓๕

นายจิรทีปต์ กระแสโสม
๒๑/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๓๖

นางชฎาวรรณ ใสงาม
๑๕/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๓๗

นางสาวประไพศรี แก่นวิชา

๒๙/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๓๘

นางยุวดี แสงดารา
๐๔/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๓๙

นางวาสนา ฐานะ
๒๗/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๔๐

นายวิญูชัย วรสีหะ
๒๐/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๔๑

นางสาววิภาพร คอนเพชร
๑๐/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๔๒

นายสมศักดิ

์

สุวรรณธาดา
๑๘/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๔๓

นายสิทธิชัย ไชยสงคราม
๐๒/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๔๔

นางสาวสุกัญญา เทวินรัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๔๕

นางอฑิตยา อุปจันโท
๐๓/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๔๖

นายอนุชา จันทร์พลงาม

๑๖/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านดงยายเภา วัดดงยายเภา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๔๗

เด็กหญิงออมสิน คงดงดี
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๔๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ รากวงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๔๙

เด็กชายพรหมพิริยะ ทัศภูธร
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๕๐

เด็กชายวิทยา นามศรี
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๕๑

เด็กชายมงคลพัฒน์ แสนมี
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๕๒

เด็กหญิงนลินี มีโชค
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๕๓

นางนำเชือม

่

เจริญรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๕๔

นางสาวยุวนิดา ยึรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
วัดศิริมงคล (โคกก่อง)

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๕๕

เด็กหญิงนฤมล จำเริญธรรม
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๕๖

เด็กหญิงพัชราภา วงศ์กล้า
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๕๗

เด็กหญิงศุรัตนวรรณ สุขจิตต์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๕๘

เด็กชายกฤตชญา ชะตารัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๕๙

เด็กชายเทียนทันห์ บุญพร้อม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๖๐

เด็กชายธนพล เหรียญสมบูรณ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๖๑

เด็กหญิงเบญญาภา ชมภุูพืน

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๖๒

เด็กหญิงมธุรดา บุญสะอาด
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๖๓

เด็กหญิงธัญชนก สายทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๖๔

เด็กหญิงมลฤดี กระจ่างจิต

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๖๕

นางชมนาท ช่อรักษ์
๑๐/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๖๖

นายชัยกมล ฤทธืสาร
๐๕/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๖๗

นางสาวตริตาภร์ สำแดง
๒๒/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๖๘

นางสาวพรสวรรค์ ไชโยลา
๒๓/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๖๙

นางสาวมานิกานต์ มโนลบาล
๐๓/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๗๐

นางสาวยสวดี เนียงไธสง
๑๕/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๗๑

นายรณภูมิ หนองพร้าว
๑๙/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๗๒

นางรวีรัตน์ มนตรีโพธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๗๓

นางรัญจวน ฉัตรนันทภรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๗๔
นางสาวลักษณ์ศิณีญา

จันทา
๐๓/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๗๕

นางสาววรรณศิริ ศรีเตชะ
๑๒/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๗๖

นางวัชราภรณ์ แซ่บ่วง
๐๓/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๗๗

นายวัชรินทร์ วรรธนะกำจรกิจ
๒๙/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๗๘

นายวันชัย ฉัตรนันทภรณ์
๒๒/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๗๙

นายสันติ โลมาอนทร์
๐๘/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๘๐

นายอนุชิต ศิริสุข
๐๘/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๘๑

นางอัมชนา สำรวมจิต
๐๙/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๘๒

นางเจษฎาพร วิเชียร
๐๘/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๘๓

เด็กชายศักร์สกฤษฏิ

์

ชินรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๘๔

เด็กชายชัญญา วงศ์สุวรรณ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๘๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ ทองด้วง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๘๖

เด็กชายพุฒิพัชร ทองด้วง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๘๗

เด็กชายนาธาร จงใจงาม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๘๘

เด็กชายธเนศ สุขขา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๘๙

เด็กหญิงนีรชา นามจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๙๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พิรุณสุนทร
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๙๑

เด็กหญิงวิลัยพร ปานเพ็ชร
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๙๒

เด็กหญิงกฤษณา ลายนอก
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๙๓

เด็กหญิงแพรวา ยารัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๙๔

เด็กหญิงบัณฑิตา โพธิหล้า

์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๙๕

เด็กหญิงชนิดาภา สิงห์สนัน

่

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๙๖

เด็กหญิงสินีนาฎ อุตชาติ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๙๗

เด็กหญิงสุนิษา ทองลิม

่

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๙๘

เด็กหญิงสมฤทัย กะการัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๕๙๙

เด็กหญิงชญานี บุญศิริ
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๐๐

เด็กหญิงนวรัตน์ สุพร
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๐๑

เด็กชายชินวร จันทะนัน
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๐๒

เด็กชายนครินทร์ นุ่มแน่น
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๐๓

เด็กชายรัฐภูมิ โนนศิลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๐๔

เด็กหญิงภานุมาส บุญเยียม

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๐๕

เด็กหญิงอรทัย ชะมารัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๐๖

เด็กหญิงอัญชนันท์ นิพนธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๐๗

เด็กชายธนวัฒน์ บัวสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๐๘

นางกาญจน์สิตา ปญญาบุญ
๐๕/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๐๙

นางสาววัชราภรณ์ ววรณคง
๓๐/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๑๐

เด็กหญิงอาทิมา พวงจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๑๑

เด็กชายภูดิส ยิบรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๑๒

เด็กชายพิสิทธิ

์

ยึดรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๑๓

เด็กชายศรายุทธ สิทธิปอง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๑๔

เด็กชายศิวนาม แสงงาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๑๕

เด็กชายอภิรักษ์ ทองคำ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์เงิน
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๑๗

เด็กชายวายุภักดิ

์

ปฏิยาภัตร์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๑๘

เด็กชายอัยการ ชาติวงค์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๑๙

เด็กหญิงกานต์นิชา แฝงฤทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๒๐

เด็กหญิงประภัสรา หงษ์ทอง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๒๑

เด็กหญิงพัชรา อุรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๒๒

เด็กหญิงวรนุช โพธิไทร

์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๒๓

เด็กหญิงสุชานาฎ เกลือกกระโทก
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๒๔

เด็กหญิงสุชาวลี อาจทวีกุล
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๒๕

เด็กหญิงสุภาพร ศิริยม
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๒๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อนุกุล
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๒๗

เด็กหญิงสุวลักษณ์ หอมหวล
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๒๘

เด็กหญิงมีนา โพธิมาศ
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๒๙

เด็กชายทักษดนย์ วันทา
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๓๐

เด็กชายสิทธิกร ห้อยดอกหอม
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๓๑

เด็กชายสุรสิงห์ ศรีแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๓๒

เด็กชายชวกร สมจิตต์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๓๓

เด็กชายอักกิชา วินาโล

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๓๔

เด็กหญิงสุลลิตา ลาจันทะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๓๕

เด็กหญิงทิพธิรา ปานนอก

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๓๖

เด็กหญิงชมพู่ คาระนัด
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๓๗

เด็กชายจารุพัฒน์ คำเภา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา เยาวจัตุรัส
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๓๙

นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๔๐

นางสาวจามจุรี อยู่ดีรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๔๑

นายทรงศักดิ

์

อาจเดช
๒๕/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๔๒

นายประจักษ์ กองสุข
๒๗/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๔๓

นางสาวภัทราวดี เนาวิรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๔๔

สิบเอกภูธเรศ ใจรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๓ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๔๕

นางรัตนา สมภักดี
๐๒/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๔๖

นางสาวละออง สุรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๔๗

นางวรรณระพี พิทยานันท์
๑๓/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๔๘

นางสาวศิริรัตน์ ริตจตุรัส

๒๑/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๔๙

นางสาวสุพรรษา บุญหลัง
๑๔/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๕๐

นางอรุณลักษณ์ พืนบน

้

๐๗/๐๙/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๕๑

นางโสภา ศรีทอง
๐๔/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๕๒

นายไพโรจน์ วังโณ
๒๕/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดอัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๕๓

เด็กชายกฤษณะ บุญมาก
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๕๔

เด็กชายชญานนท์ เจิมพักตร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๕๕

เด็กชายชัยณรงค์ ศรีสาคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๕๖

เด็กชายธนพัฒน์ ผางอาษา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๕๗

เด็กชายธีรภัทร โยธิมาศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๕๘

เด็กชายธีระยุทธนา ตะโก
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๕๙

เด็กชายระพีพัฒน์ การัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๖๐

เด็กชายวิษณุ บุดดาวัน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๖๑

เด็กหญิงชลดา เบ้าช้างเผือก
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๖๒

เด็กชายกฤตกร ยอดรัก
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๖๓

เด็กหญิงนาตยา ทรงพระ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๖๔

เด็กชายอภิรักษ์ ผึงสาย

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๖๕

นายสนอง เจริญศิริ
๑๑/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๖๖

นางสาวณัฐริกา ทองงาม
๑๑/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๖๗

นายสกล กองสกุล
๐๕/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๖๘

นายกิตติคุณ รุ่งฟา
๑๗/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๖๙

นางพเยา ยอดรัก
๑๓/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๗๐

นางสาวยุพาพรรณ คะเนวัน
๑๑/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านตาโหงก
วัดแก้วประชานิมิตร

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๗๑

นางสำราญ พละศักดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านตาโหงก

วัดแก้วประชานิมิตร
 

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๗๒

เด็กชายอโณทัย อุ่นมาร
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๗๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ พรชัยสงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๗๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา สารจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๗๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีจันทา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๗๖

เด็กหญิงวนัสนันท์ จูปริมวงค์ษา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๗๗

เด็กหญิงวรัญญา สุขประเสริฐ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๗๘

เด็กหญิงวริศรา ลือกำลัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๗๙

เด็กหญิงสวิตตา ไร่สงวน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๔ / ๕๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๘๐

เด็กชายทักษ์ดนัย สารจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๘๑

เด็กชายปธานิน ไชยโม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๘๒

เด็กชายปานณวัฒน์ ทุมมาศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองงาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๘๔

เด็กชายภูตะวัน หาญสำโรง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๘๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธูปนำคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๘๖

เด็กหญิงฐิติพร มาตรภูศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๘๗

เด็กหญิงวนิดา ฉิมสันเทียะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๘๘

เด็กหญิงนำทิพย์ จันเติม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๘๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทองถนอม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๙๐

เด็กชายพงศ์สิน มาวิเศษ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๙๑

เด็กหญิงชุติกาญน์ เปยมรอด
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๙๒

เด็กหญิงอภิญญา ศรีสุราช
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๙๓

เด็กหญิงสุพิชฌา ขันประเสริฐ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๙๔

นายทองคูณ สีสีว

่

๖/๑๑/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๙๕

นางคูณ ดิษฐเนตร
๒๐/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๙๖

นางฐิติรักษ์ โสภาอดุลย์สิริ
๑๔/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๙๗

นางบุญหอม เสนาโนฤทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๙๘

นางปฐมาพร ทาระเวท
๒๑/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๖๙๙

นางรพีพร พลคำแหง
๑๔/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๐๐

นายสำรอง เสนาโนฤทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๐๑

นางสาวสิริลักษ์ มาประจวบ

๑๘/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๐๒

นายเทพอมฤต ราวทอง ๘/๐๕/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย วัดดงหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๐๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไชยปญญา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงแขม วัดพงแขม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๐๔

เด็กชายณัฐพงศ์ วงศ์สุรินทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงแขม วัดพงแขม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มาลัยไธสงห์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงแขม วัดพงแขม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๐๖

เด็กชายอนุพัทธ์ จันทคาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงแขม วัดพงแขม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๐๗

เด็กหญิงณัฐพร มลัยไธสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงแขม วัดพงแขม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๐๘

เด็กหญิงธัญจิรา สร้อยประสิทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงแขม วัดพงแขม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๐๙

เด็กหญิงวีริศรา ใสสะอาด
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงแขม วัดพงแขม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๑๐

เด็กหญิงอภัสรา ยีรัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงแขม วัดพงแขม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๑๑

เด็กชายวายุ สุขจิต
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพงแขม วัดพงแขม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๑๒

เด็กชายคงกะพัน สิงห์ขันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพงแขม วัดพงแขม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๑๓

นางสาววิลาวัลย์ รักษาธรรม
๑๖/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านพงแขม วัดพงแขม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๑๔

นายธีรศักดิ

์

ปงกุล
๐๑/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านพงแขม วัดพงแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๕ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๑๕

นางวงเดือน วรบูรณ์ภูมิสุข
๐๓/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านพงแขม วัดพงแขม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๑๖

นายวีรานุวัฒน์ จงใจงาม
๒๐/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านพงแขม วัดพงแขม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๑๗

เด็กหญิงชลชนก อาจหาญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๑๘

เด็กหญิงหทัยชนก สีม่วง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๑๙

เด็กชายทินกร อารมณ์สวะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ มงคลดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๒๑

เด็กชายวโรดม ยอดนำคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๒๒

เด็กหญิงเกวลิน มุ่งมาตย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๒๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศาลางาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๒๔

เด็กหญิงธิดาพร สามารถกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๒๕

เด็กหญิงชลนิชา ศาลางาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๒๖

เด็กหญิงแพรวา มาดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๒๗

เด็กหญิงธนิดา ศาลางาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๒๘

เด็กหญิงฐิติมา ศาลางาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๒๙

เด็กหญิงศศิประภา ชะโลมรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๓๐

เด็กหญิงมลฑาทิพย์ ศาลางาม
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๓๑

เด็กหญิงมีนา ยินดีรัมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๓๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญฤทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๓๓

เด็กชายทนะเดช พรุ่งแสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๓๔

เด็กหญิงรัชนีกร ดารุษนาม
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๓๕

เด็กหญิงมงคลสุดา ประหา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๓๖

เด็กชายธีรภัทร จันบัวลา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๓๗

เด็กชายสิทธิชัย ศาลางาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๓๘

เด็กชายเสถียร จันทะดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๓๙

เด็กหญิงศิริพร มงคลดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๔๐

เด็กหญิงปยธิดา ขาวรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๔๑

เด็กหญิงลลิดา เสงียมทรัพย์

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๔๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา จันทร์โส
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๔๓

เด็กหญิงมิลทรารัตน์ เสงียมทรัพย์

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๔๔

เด็กหญิงภานิดา ศาลางาม
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๔๕

เด็กหญิงปทมา แอกทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๔๖

เด็กชายภัทรพงศ์ มงคลศิลป
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๔๗

เด็กหญิงนุศรา พรเสนา
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๔๘

เด็กหญิงสาริกา ไร่สงวน
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๔๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ คอนเพชร
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๕๐

เด็กหญิงเปรมวดี ยันทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๕๑

นายชาญยุทธ นาเจริญ
๒๒/๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๕๒

นายกิตติภัทท์ ดงวัง
๑๑/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๕๓

นายคมสัน อ่อนหนองหว้า
๑๗/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๕๔

นายครรชิต ประทุมทอง
๒๒/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๕๕

นางฉันทนา พรหมบุคร
๒๐/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๕๖

นางสาวณัฐธยาน์ ประเสริฐสังข์
๒๖/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๕๗

นางดลฤดี โครตรวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๕๘

นายนพพรณ์ คล้ายห้างหว้า
๑๒/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๕๙

นางสาวภาวิดา แก้ววิจิตร์
๘/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๖๐

นายมารุต ภูบาลชืน

่

๒๘/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๖๑

นางสาววาสนา มะลัยสิทธิ

์

๖/๐๕/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๖๒

นายสมชาย พะยังเค
๒๖/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๖๓

นางสุนิด โททำ
๒๖/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๖๔

นางสาวเทียบดาว จำเริญใหญ่
๒๓/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๖๕

นางสาวนิธิศา พรมประชุม
๑๘/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านปลัดมุม วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๖๖

เด็กชายเจตนสฤษฎิ

์

หงษ์ทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๖๗

เด็กชายชินพัฒน์ ปานเพชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๖๘

เด็กชายนวพงษ์ กาฬภักดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๖๙

เด็กชายภานุมาศ พาละพล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๗๐

เด็กหญิงเจตปรียา ศาลางาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๗๑

เด็กหญิงชีวานันท์ ชนะแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๗๒

เด็กหญิง5 บุญมา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๗๓

เด็กชายนิธิกร บัวพรม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๗๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ไชยวงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดพงสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๗๕

เด็กหญิงมัญชุพร ทิพกรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๗๖

เด็กชายอโนชา ศรีวงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๗๗

เด็กชายณัฐชานันท์ ธงดี
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ กว่างสนิท
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๗๙

เด็กชายฐิติวัฒน์ แสงโชติ
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๘๐

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ชืนศรี

่

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๘๑

เด็กหญิงจารุวรรณ แคนหนอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๘๒

เด็กหญิงอติมา ทองงาม  โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๘๓

นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ ๒๐/๒/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก วัดวังมัจฉา  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๘๔

เด็กชายภรันยู บุญมี
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๘๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีสว่าง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๘๖

เด็กชายพงศ์พัฒน์ อวนศรี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๘๗

เด็กชายอดิศร ทองงาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๘๘

เด็กชายบรรยงค์ สุวรรณา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๘๙

เด็กชายจักราวุธ มีชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๙๐

เด็กชายวรภัทร จันทร์พลงาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อำคา
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๙๒

เด็กชายนวพรรษ ศรีโคตร
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๙๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ อุตสาหรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๙๔

เด็กหญิงชนนิกานต์ ล้อมวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๙๕

เด็กหญิงนรินทร หันจรูญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๙๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ แก้วพลงาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๙๗

เด็กหญิงกัลยทรรศน์ สุวรรณรัตน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๙๘

เด็กหญิงพิชชาพร ภูวงค์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๗๙๙

เด็กหญิงปวิชญา หงษ์คำมี
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๐๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๐๑

เด็กหญิงเจนธีรา จากรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๐๒

เด็กหญิงพัทราภรณ์ แก้วสังข์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๐๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ชอบมาก
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๐๔

เด็กชายเจษฎา ทองมาก
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๐๕

เด็กชายกชกานต์ บัวงาม
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๐๖

เด็กชายวีรภาพ จันทวี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๐๗

เด็กชายอนุชา ดำพลงาม
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๐๘

เด็กชายกฤษดา ทองยอด
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๐๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ เสงียมทรัพย์

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๑๐

เด็กหญิงวายุรี สีนำคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๑๑

เด็กหญิงพรรณิษา ชูแผ้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๑๒

เด็กหญิงวรันธร ศิริหนองหว้า
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๑๓

เด็กหญิงชนาภา วัญญา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๑๔

เด็กหญิงชนานันท์ วัญญา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๑๕

เด็กชายชิโนทิศ พินิจรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๑๖

เด็กชายนัฐภูมิ ภานนท์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๑๗

เด็กหญิงพรรณิภา จำปางาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๑๘

เด็กหญิงศิริขันต์ เถระพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๑๙

เด็กหญิงกรรณติมา แก้วลุน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๒๐

เด็กหญิงเนตรอัปสร หักทะเล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๒๑

เด็กชายวรเชษฐ์ พิลาลำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๒๒

เด็กชายภูมิภัทร ชาละมาตย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๒๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ รัตนวงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๒๔

เด็กชายชัชรินทร์ เพิมทรัพย์

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๒๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ แสงเฉวต
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๒๖

เด็กชายสิทธินันท์ ชัยศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๒๗

เด็กหญิงพัชราวรรณ ศรีเวียง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๒๘

เด็กหญิงมุทิตา ขุนทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๒๙

เด็กชายประวิตร สอนไธสง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๓๐

เด็กชายเมทนี ศรีชาคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๓๑

เด็กชายกนก คูเมือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๓๒

เด็กชายจารุภัทร อุดมสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๓๓

เด็กชายพงศกร สุขประเสริฐ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๓๔

เด็กหญิงพรรณเพชร นามแสง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๓๕

เด็กชายยุทธศักดิ

์

ใจกล้า
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๓๖

เด็กชายธนภัทร ทองงาม
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๓๗

เด็กชายธีร์วรา สีหานาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๓๘

เด็กชายพีระวิชญ์ อำคา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๓๙

เด็กหญิงมะลิทอง เมืองโคตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๔๐

เด็กหญิงโศภิตา ภูหล่มแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๔๑

เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ คำทุม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๔๒

เด็กหญิงมนต์ธิยา จ่ารัตน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๔๓
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ผ่านสอน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๔๔

เด็กชายอธิราช ดำพลงาม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๔๕

เด็กชายถิรภาพ ชาวพลทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๔๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ โคตรสีดา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๔๗

เด็กชายปฏิภาณ บุญภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๔๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จันทะฮาด
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๔๙

เด็กชายจักรกฤษ จันทะสา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๕๐

เด็กหญิงสุธรรมมา อุปแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๕๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไพเราะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๕๒

เด็กหญิงอัญชลี อุ่นจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๕๓

เด็กหญิงธันยพร จำเริญดี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๕๔

เด็กหญิงณัฏฐา มหาวงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๕๕

เด็กหญิงณัฏฐนิช โพธิจักร์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๕๖

เด็กหญิงสุวรรณา ผุยโพนทัน
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๕๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองดาษ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๕๘

เด็กหญิงกวีสรา พุททะลา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๕๙

เด็กหญิงวิราวรรณ ศรีงาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๖๐

เด็กหญิงศศิประภา ปะลุวันรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๖๑

เด็กชายวีระภัทร วงษ์คำจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๖๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ ไพเราะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๖๓

เด็กชายจารุพงศ์ ปุริตัง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๖๔

เด็กชายภูชัยฤทธิ

์

ท้าวนอก
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๖๕

เด็กชายศุภชัย เภาโพนงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๖๖

เด็กชายสมเกียรติ แสนกล้า
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๖๗

เด็กหญิงสุพิชชา ดำพลงาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๖๘

เด็กหญิงกานติมา ชิงชัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๖๙

เด็กหญิงปนัดดา ปากดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๗๐

เด็กหญิงทิพวรรณ พุดซา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๗๑

เด็กหญิงเปรมกมล สิงห์โต
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๗๒

เด็กหญิงชวิศา เหลาศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๗๓

เด็กหญิงพิราอร เขตต์สิงห์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๗๔

เด็กหญิงศิรพันธ์ มิงสกุล

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๗๖

เด็กชายฉัตรตรีเทพ วิถี
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๗๗

เด็กชายธนพล มาดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๗๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อินทร์แปลง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๗๙

เด็กหญิงพัณณิตา วงษ์มา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๘๐

เด็กหญิงสุภาพร แขกรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๘๑

เด็กหญิงทัดดาว ชินรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๘๒

เด็กหญิงปาลิตา ฉวิกขุนรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๘๓

เด็กหญิงโชติมณี ปนแววงาม
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๘๔

เด็กหญิงพวงแก้ว วงษ์มา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๘๕

เด็กหญิงบุณยานุช มาดี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๘๖

เด็กหญิงสรินทิพย์ โสรัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๘๗

เด็กชายอานนท์ เปมรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๘๘

เด็กชายปวิตร ลิมเจริญ

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๘๙

เด็กหญิงสมฤทัย ปนแววงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๙๐

เด็กหญิงเจนจิรา หาญเหียม

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๙๑

เด็กหญิงสุปรียา บุญษา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๙๒

เด็กหญิงณัฐกมล สะรางรัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๙๓

เด็กหญิงวันวิสา คะเชนรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๙๔

เด็กหญิงณัฐวรา สีเนือน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๙๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ชินเกตุ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๙๖

เด็กหญิงรัตนพร เก็งรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๙๗

เด็กหญิงเขมิกา บุตนุ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๙๘

เด็กหญิงชลนิชา ชินรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๘๙๙

เด็กหญิงพรเพ็ญ ทโยประการ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๐๐

เด็กหญิงชุตินันท์ เมืองโคตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๐๑

เด็กหญิงปาลิตา ชินรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๐๒

นายสมพร อรุณโน
๑๖/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๐๓

นางชญาณัฏฐิกา ดีโยธา
๐๘/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๐๔

นางณัฐกัญญา เกศศรีพงษ์พงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๐๕

นางทิพากร อ่อนวิจารย์

๑๕/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๐๖

นายธราธิป คำดี
๑๖/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๐๗

นางนิศานันท์ ดำพลงาม
๒๑/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๐๘

นางปทุมมา นวลเถลิงศักดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๐๙

นางพิกุล แสนเมืองชิน
๐๖/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๑๐

นายมานัส บุบผา
๑๘/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๑๑

นายฤทธิชัย บุญมา
๑๑/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๑๒

นางวราวรรณ มีภักดี
๐๖/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๑๓

นางศศิมัชญ์ พุฒกลาง
๐๕/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๑๔

นายสมพาน จันทร์นวล
๐๘/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๑๕

นางสุคนธ์ จันทร์นวล
๑๖/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๑๖

นางสุปรียา หงษ์คำมี
๐๑/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๑๗

นายสุพจน์ แสนเมืองชิน
๒๗/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๑๘

นายสุรศักดิ

์

พิลาแดง
๑๐/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๑๙

เด็กชายณัฐกิตต์ ทีรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๒๐

เด็กชายฐานิด คุณคาม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๒๑

เด็กชายมาโนช จันทมิตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๒๒

เด็กชายภีรเดช ใจคุณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๒๓

เด็กชายธีทัต ช่วยรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๒๔

เด็กหญิงสิดาพร ก้อนรัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๑ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๒๕

เด็กหญิงพิชชาภัทร์ เรืองอมรพงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๒๖

เด็กหญิงสิรินธร ชะบังรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๒๗

เด็กหญิงฐิติยา ฉวีรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๒๘

เด็กหญิงนิธิพร แสนกล้า
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๒๙

เด็กหญิงนภาพร แสนกล้า
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๓๐

เด็กหญิงอภิรดี โทนะหงษา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๓๑

เด็กหญิงปภาวดี ชะบังรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๓๒

เด็กหญิงหทัยวรรณ ซารัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๓๓

เด็กชายชยุตพงศ์ ชะรุมรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๓๔

เด็กชายธนพงษ์ ศิริสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๓๕

เด็กชายสรายุทธ ชัยศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๓๖

เด็กชายวีระชัย เหล็กศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๓๗

เด็กชายกันณภัฒน์ ชะรุมรัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๓๘

เด็กชายธนโชติ พนุมรัมย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๓๙

เด็กชายสนธิยา ชะรุมรัมย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๔๐

เด็กชายคทาวุธ นวนประโคน
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๔๑

เด็กชายวรรณชัย เฉือยรัมย์

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๔๒

เด็กชายธีระพงษ์ ชะจีรัมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๔๓

เด็กชายอดิสรณ์ ชะรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๔๔

เด็กหญิงปทิตตา ชะบังรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๔๕

เด็กหญิงลลิตา ชะร่างรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๔๖

เด็กหญิงนภสร ชะรุมรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๔๗

เด็กหญิงกรองทอง เสมารัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๔๘

เด็กหญิงกุลธิดา อาญาเมือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๔๙

เด็กหญิงวชิราพรรณ สุขสำราญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๕๐

เด็กหญิงอลิษา เสมารัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๕๑

เด็กหญิงรจนา ว่องไว
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๕๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

สวรรณพจน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๕๓

เด็กชายปรัชญา ก้อนรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๕๔

เด็กชายสมพงษ์ จำรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๕๕

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา แก้วมันธรรม

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๕๖

เด็กหญิงนภัสรา ชะร่างรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๕๗

เด็กหญิงธิวา คำปอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๕๘

นางจรรยา กีรตินิตยา
๒๐/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน

 

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๕๙

นายมานิต กีรตินิตยา
๑๕/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๖๐

เด็กชายพุฒิเมธ สุขกาย
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๖๑

เด็กชายอนาวิน หลักมัน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๖๒

เด็กชายพนมกร นิวรรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๖๓

เด็กชายราชบุตร ม่วงไหม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๖๔

เด็กชายชยางกูร ทิสารัมย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๖๕

เด็กหญิงกัลญารัตน์ ทูลไธสง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๖๖

เด็กหญิงศลิษา พันธุ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๖๗

เด็กชายธนากร นพสันเทียะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๖๘

เด็กหญิงสุพิชชา ศรีสะอาด
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๖๙

เด็กหญิงวรางคณา นรสาร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๗๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ขำต้นวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๗๑

เด็กหญิงณัฐฐาพร สุขแจ่ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๗๒

เด็กชายนัฐพงค์ พรมนัส
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๗๓

นายบุญเพ็ง อินห้างหว้า ๕/๙/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๗๔

นายกิติพัฒน์ สระสงคราม
๑๓/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๗๕

นายฉัตรชัย เกษรชืน

่

๒๗/๔/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๗๖

นางสาวธัญญารัตน์ พานิชรัมย์
๑๑/๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๗๗

นางรมณีย์ อาสนจินดา ๒๐/๙/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๗๘

นางวรรณิษา ไพเราะ
๑๕/๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๗๙

นายวรวุฒิ ดีสุทธิ

์

๒๒/๗/๒๕๑๒
โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๘๐

นายสมพอง เยียวรัมย์
๑๕/๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๘๑

นางอาธัญญา ทาหนองบัว
๒๔/๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองกับ วัดหนองกับ  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๘๒

เด็กชายกฤตวิทย์ เจริญรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พเนิกรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๘๔

เด็กชายประโพน นครรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ พนุมรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๘๖

เด็กชายภาณุพงษ์ คงยิง

่

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๘๗

เด็กชายภูรินทร์ พรหมสุวรรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๘๘

เด็กชายภัครพล เสมารัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๘๙

เด็กชายวิษณุ พรหมบุตร
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๙๐

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ชุยรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๙๑

เด็กหญิงพิมนภัทร สถานสุข
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๙๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พรมบุตร
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๙๓

เด็กหญิงสุนิสา จิมรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๙๔

เด็กหญิงอินทิรา ช่วยรัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  
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บร ๔๔๖๐/๑๑๙๙๕

เด็กหญิงอรวรรณ จันเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๙๖

เด็กชายวุฒิพร เชียรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๙๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ฉิวรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๙๘

เด็กหญิงรัตนาพร เชยรัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๑๙๙๙

เด็กหญิงสุนิสา ชากลาง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๐๐

เด็กหญิงณัฐธิดา เสริญไธสง
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๐๑

เด็กหญิงมลฐิตา สายยศ
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๐๒

เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ เชยรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๐๓

เด็กหญิงชลธิชา พรมนัส
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๐๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิจันทร์
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๐๕

เด็กชายจิรภัทร พิมพสุทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๐๖

เด็กหญิงขวัญฤดี ทวารไพร
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๐๗

เด็กชายชินวัตช จำเริญรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๐๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีจันอัด
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๐๙

เด็กชายภูรินท์ พิริรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๑๐

เด็กชายศรายุทธ บุญเจียม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๑๑

เด็กชายอัครพล ชัยหิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๑๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ มูลทะลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๑๓

เด็กหญิงธิราพร แสนกล้า
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๑๔

เด็กหญิงเบญญาภา อะช่วยรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๑๕

เด็กชายธนา จุมรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๑๖

เด็กชายบุญรอด เจียมรัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๑๗

เด็กหญิงสาวิกา ชิดรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๑๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

ยมรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๑๙

เด็กชายประกฤษฎิ

์

เชอรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๒๐

เด็กชายเจนภพ ยังยืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๒๑

เด็กชายธนา หอมเนียม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๒๒

เด็กชายธีรเดช ช่วยรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๒๓

เด็กชายนพรัตน์ มะลิสอน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๒๔

เด็กชายพิทวัส ห่วงยวนกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๒๕

เด็กชายสุริยะ ยมรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๒๖

เด็กชายอริญชัย เมชบุตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๒๗

เด็กชายอินธิพร ทานคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๒๘

เด็กหญิงธนิษฐา คงทรัพย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๒๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชะบังรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๔ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๑๒๐๓๐

เด็กหญิงมีนา จำเริญใหญ่
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา นุเรศรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๓๒

เด็กหญิงอุมาพร ชะเทียนรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๓๓

เด็กชายไชยสิทธิ

์

เสมียนรัมย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๓๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

กุยรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๓๕

เด็กชายอรรถพล นามบุตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๓๖

เด็กชายอาณันย์ มากมูล
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๓๗

เด็กหญิงกัญญากร ยังวารี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๓๘

เด็กหญิงสุทิตา ชุยรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๓๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แย้มคำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๔๐

เด็กชายนันทวัฒน์ เชยรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๔๑

เด็กชายบรรณรต ระหา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๔๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ ด้วงโพนทัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๔๓

เด็กชายธนพล ชานณรงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๔๔

เด็กชายปรีปกรณ์ จันเจริญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๔๕

เด็กชายพีรพัฒน์ พรหมสุวรรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๔๖

เด็กชายวุฒิชัย สายทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๔๗

เด็กชายสุรชัย ช่วยกลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๔๘

เด็กชายอดิศร เจริญรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๔๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชุมรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๕๐

เด็กหญิงจิราภา นิภารัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๕๑

เด็กหญิงนลินรัตน์ จิตตวิวัฒนา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๕๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ พาสีดา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๕๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ เขารัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๕๔

นางสาวแพรภรณ์ พรมนัส
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๕๕

เด็กหญิงวรรณิศา เสมารัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๕๖

เด็กหญิงสมฤดี
เกษตรวิริยะกรรม ๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๕๗

เด็กหญิงอัจฉราพร นัคเรศ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๕๘

เด็กชายกำพล ชุยรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๕๙

เด็กชายธีรภัทร สร้อยมี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๖๐

เด็กชายนันทกร โยงรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๖๑

เด็กชายสุวัฒน์ ชะบังรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๖๒

เด็กชายณถพร สุดใจ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๖๓

เด็กชายพีรนัส นุชนงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๖๔

เด็กชายกฤษฎา คันทรุขา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๕ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๑๒๐๖๕

เด็กชายอาทิตย์ ทองจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๖๖

เด็กหญิงสุพา บุญไกร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๖๗

เด็กหญิงสุภัสสร แช่มรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๖๘

เด็กหญิงกิติกานต์ คงทรัพย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๖๙

เด็กหญิงอธิชา โยงรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๗๐

เด็กหญิงชลธิชา ฉิวรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๗๑

เด็กหญิงมาติกา แก่นร้านหญ้า
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๗๒

เด็กหญิงนิภา กล้าหาญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๗๓

เด็กหญิงสุชาดา ฉิวรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๗๔

เด็กหญิงขวัญพร ทวารไพร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อะพรรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๗๖

เด็กชายชยากร พงษ์สุระ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๗๗

เด็กชายทศพร ชะเนินรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๗๘

เด็กชายธนาวุฒิ กุยรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๗๙

เด็กชายศุรพัศ อะช่วยรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๘๐

เด็กชายศรัทธา ดาทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๘๑

เด็กชายสพล อะพรรัมย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๘๒

เด็กชายสรรเสริญ ถะเกิงสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๘๓

เด็กหญิงกรรณิกา พะนุมรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๘๔

เด็กหญิงวิจิตรา คงประโคน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๘๕

เด็กหญิงสุพินวัน โจมรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๘๖

เด็กชายสมพงษ์ หอมเนียม
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๘๗

เด็กชายสุรนันท์ โยยรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๘๘

เด็กชายสุวัฒชัย ยมรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๘๙

เด็กชายสิรภพ ทานคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๙๐

เด็กชายสุวิทย์ ชุยรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๙๑

เด็กชายทศพล ไชยแสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๙๒

เด็กชายเทพาธิป ทัศนะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๙๓

เด็กชายมนัสธพงษ์ รัมนา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๙๔

เด็กชายวิทธินันท์ พะเนตรรัมย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๙๕

เด็กชายเสกสรร สำรวมจิตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๙๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ พะเนิกรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ดาทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๙๘

เด็กหญิงนงนุช ชะแง้มรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๐๙๙

เด็กหญิงวรรณลิษา ฉิวรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๖ / ๕๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๐๐

เด็กหญิงสุภาวดี พนมรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๐๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญมี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๐๒

เด็กหญิงณัฐวดี ศรีศุภโยด
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๐๓

เด็กหญิงชลดา โพธิศรี

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๐๔

เด็กชายกัมปนาท อะพรรัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๐๕

เด็กหญิงธีรตา มีบุญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๐๖

เด็กหญิงมินตรา ทารารัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๐๗

เด็กหญิงกวินทิพย์ ชะร่างรัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๐๘

เด็กชายชลศักดิ

์

ผาชาตัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๐๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

ชืนนคร

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๑๐

เด็กชายปองพล ทองสมุด

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๑๑

เด็กชายภควัต บุราณนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ อะช่วยรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๑๓

เด็กชายสุทัศน์ เสมียนรัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๑๔

เด็กชายสุวิวัฒน์ ฉิวรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๑๕

เด็กหญิงจันทร์ทนา สุขจิต
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๑๖

เด็กหญิงนริตา โคนหลิน

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๑๗

เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ ชุยรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๑๘

เด็กชายจุลจักร ชะบังรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๑๙

เด็กชายดำรงค์ พลเจริญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๒๐

เด็กชายวิรุธ ฝอยวารี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๒๑

เด็กชายสัมฤทธื

์

เจียมรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๒๒

เด็กชายสิทธิชัย บุญเจียม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๒๓

เด็กชายสุเมธ สายกระสุน
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๒๔

เด็กหญิงศุภกานต์ แก้วเกิด
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๒๕

เด็กชายรัชชานนท์ ฮึกขุนทด
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๒๖

เด็กชายสุพสิณ เมืองโคตร
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๒๗

เด็กหญิงรัตติกร ซ่อนกลิน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๒๘

เด็กชายราเมศวร์ ผู้จอมจิตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๒๙

เด็กหญิงมาริษา พันธ์โภคา
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๓๐

เด็กหญิงสุกัญญา คู่กระสังข์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๓๑

เด็กชายปรีชา ชุมรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๓๒

นายจตุรงค์ สากระจาย
๒๔/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๓๓

นางภิรญา จิตรโคตร
๑๕/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดหนองใหญ่  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๓๔

เด็กชายศุภเดช สุขประเสริฐ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๗ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๓๕

เด็กชายณัฐดนัย บุญมี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๓๖

เด็กชายณัฐภูมิ สายยศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๓๗

เด็กชายพงศพัทธ์ วงศ์สวัสดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๓๘

เด็กชายภูริภัทร เห็มกอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๓๙

เด็กชายวิทยา ธนะรัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๔๐

เด็กชายศักดา สาลี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๔๑

เด็กชายศุภณัฐ สาลี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๔๒

เด็กชายธีรเดช ธารงาม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๔๓
เด็กหญิงประกายดาว นามสุข

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๔๔

เด็กหญิงพณิตา ใจเทียง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๔๕

เด็กหญิงยุวดี เฌอรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๔๖

เด็กหญิงโยสิยา ชารัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๔๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ มะลิซ้อน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๔๘

เด็กหญิงวาสนา สีลาด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๔๙

เด็กหญิงสุพัตรา บุญมี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๕๐

เด็กหญิงชีวาพร ประจงรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๕๑

นางสาวปจรีลักษณ์ พละศักดิ

์

๑๕/๑/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สวายตางวน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๕๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ ทองอินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สาแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๕๔

เด็กชายทินภัทร ทัศนวงศ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๕๕

เด็กชายปริญญาธร คำดุลย์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๕๖

เด็กหญิงนภสร พรหมบุตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๕๗

เด็กหญิงปฤณภัค อินรักษา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๕๘

เด็กชายทวีเกียรติ แก้วหอม
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๕๙

เด็กชายอิสราพันธ์ จันทร์แจ่มภพ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๖๐

เด็กชายกัมปนาท ชะรุมรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๖๑

เด็กชายธนดล คนเพียร
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๖๒

เด็กชายธีรเดช ยูงรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๖๓

เด็กชายธีรภัทร บัวนิล
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๖๔

เด็กชายศักรินทร์ เพชรเภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๖๕

เด็กชายอรรถพล ชิตวงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๖๖

เด็กชายวรากร บริบูรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๖๗

เด็กชายตะวัน วงศ์สุรินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๖๘

นางสาวพิมลสิริ พลสมัคร
๐๔/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๖๙

ว่าทีร้อยตรีระยับ

่

ธุระทำ
๐๔/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๗๐

นายวรวุธ สิมสีดา
๑๔/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดศาลาลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๗๑

เด็กชายกฤษนัย สุขพลัม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๗๒

เด็กชายจิธนัตถ์ ชุ่มสูงเนิน
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๗๓

นางนภัสกร จงปตนา
๒๖/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๗๔

นางปริม โยยรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๗๕

นางพิชญาภัค วงศาสนธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๗๖

นางสาวรินชล แสนกล้า
๓๐/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๗๗

นายไกรศร โยยรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านท่าเรือ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๗๘

เด็กหญิงธีรดา ยีรมย์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๗๙

เด็กชายณภัทร ประภาธรรม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๘๐

เด็กชายรัตติพล กิติสกนธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๘๑

เด็กหญิงฉัตรชนก อุดหนุน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๘๒

นายพัฒนา จันทร์พลงาม

๑๒/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๘๓

นางสาวพิศมัย ปาละจูม
๓๑/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๘๔

นางสุกัญวภัค โจนส์

๑๘/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๘๕

นางอรทัย คุณแสน
๒๘/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๘๖

นางสาวอรพรรณ เครือวัลย์
๑๓/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๘๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ สุทินรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๘๘

เด็กชายจิรายุ บุญทะจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๘๙

เด็กชายศักดิอาทิตย์

์

เกษนอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๙๐

เด็กชายอภิชาติ มีผิว
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๙๑

เด็กหญิงนันทกานต์ ยีรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๙๒

เด็กหญิงวนิดา สืบเสาะจบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๙๓

เด็กหญิงปวีณา นามวงค์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๙๔

เด็กหญิงชารีรัตน์ ศรีตะวัน
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๙๕

เด็กหญิงณัฐชานันท์ แก้วแสนชัย
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๙๖

เด็กหญิงญาตานุช ยีรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๙๗

เด็กหญิงกุลธิดา ดวนใหญ่
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๙๘

เด็กชายพัชรพล ยามดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๑๙๙

เด็กชายจารุกิตต์ ศรีสาพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๐๐

เด็กชายเทวา บุญเล่ห์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๐๑

เด็กหญิงชลธิชา ยุยรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๐๒

เด็กชายชยธร การวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๐๓

เด็กชายณัฐชัย กาลอินทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๐๔

นายวินัย สายวัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔๙ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๐๕

นายสุบรรณ์ จำปาศรี
๑๗/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๐๖

นางสุจิตรา วรเนตรสุทธิกุล
๒๒/๒/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๐๗

นางจำรัส ผาเจริญ
๒๕/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๐๘

นายชิณพนธิ

์

ชมชืน

่

๑๖/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๐๙

นางสาวช่อนภา ชำนาญเขา
๐๘/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๑๐

นายธีรวัฒน์ อ่างทอง
๐๙/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๑๑

นางสาวยุวพา จันทร์พลงาม
๒๓/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๑๒

นายรังสรรค์ จันสนิท
๐๗/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๑๓

นางรัตยา สายยศ
๐๘/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๑๔

นางลักษณ์ขณา ยีรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๑๕

นางวาสนา รัชรินทร์
๑๖/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๑๖

นางสาววิชุดา อ่อนห้างหว้า

๑๕/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๑๗

นางสาวศิราณี สังข์ชัย
๐๑/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๑๘

นายศุภกิจ ประสีระเก

๒๑/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๑๙

นายสวัสดิ

์

ชิณโสม
๑๗/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๒๐

เด็กชายพงศ์นริศร์ พานิสุทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๒๑

เด็กชายวีรพล โปร่งจิตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๒๒

เด็กชายธนวัตน์ โยงรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๒๓

เด็กหญิงกุสุมา จันทร์แปน
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๒๔

เด็กหญิงสุนิชา บุญจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๒๕

เด็กชายพีระวิชญ์ ศาลางาม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๒๖

เด็กชายเจษฎา ฮะฮาน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๒๗

เด็กชายคุณากร ปดสาศักดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๒๘

เด็กชายธันวา ฑีฆะพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๒๙

เด็กหญิงสุชานรี บุญเจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๓๐

เด็กหญิงสราสินี สุวรรณดิษฐ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๓๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทรัพย์มาก
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๓๒

เด็กหญิงอารียา โยงรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๓๓

นายประจวบ อินทแย้ม
๒๔/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๓๔

นางสาวจันจิรา แข็งแรง
๑๐/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๓๕

นางสาวจิราภรณ์ เชืออู่ทรัพย์

้

๒๑/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๓๖

นางสาวชนกนันท์ ว่องไว
๐๒/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๓๗

นายทองสุข รักษาภักดี
๑๕/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๓๘

นายสาลี มีแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๓๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ทับมะโรง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๔๐

เด็กชายภานิต ศิริสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๔๑

เด็กชายนนทกานต์ คำมณี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๔๒

เด็กชายชัยพัทธ์ พันสนิท
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน วัดสุกาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๔๓

เด็กชายกรภัทร์ อุดทะปา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๔๔

นางสาวชญาภา ปาโสรักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๔๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขจิต
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๔๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ โปรยเงิน
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๔๗

เด็กชายประยุทธ ยิงได้ชม

่

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๔๘

เด็กหญิงสุวคนธ์ ทางตรง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย วัดชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๔๙

เด็กชายธนชัย โพธิมาศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๕๐

เด็กชายธนากร ประจวบสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เกมาหายุง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เฉลยไข
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๕๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ถะเกิงสุข
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๕๔

เด็กชายวีรภาพ พิมพ์เภา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๕๕

เด็กชายทรัพย์สิน ตุ้มนอก
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๕๖

เด็กชายนุเดช ชะรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๕๗

เด็กชายสุเมธ ชึรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๕๘

เด็กชายจารุศิริ ศิริหัด
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๕๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

กะแสโสม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๖๐

เด็กชายธิเบต จิตรแจ้ง
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๖๑

เด็กหญิงอัญญาณี แชะรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๖๒

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ แสนกล้า
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๖๓

เด็กหญิงพรนัชชา แสนกล้า
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๖๔

เด็กหญิงสายฝน อุ่มพิมาย
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๖๕

เด็กหญิงจิณัฐตา แก้ววรรณา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๖๖

เด็กหญิงสวรส เจริญศิริ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๖๗

เด็กหญิงภาสินี พรมนัส
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๖๘

เด็กหญิงศศินา แท่นแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๖๙

เด็กหญิงอาริยา แซ่อึง

้

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๗๐

เด็กหญิงนวพร แสนรัง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๗๑

เด็กชายเพือชาติ

่

เรืองรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๗๒

เด็กชายธีรวุฒิ ถะเกิงสุข
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๗๓

เด็กชายชาญชัย เมืองเรือง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๗๔

เด็กชายนเรศ เก่งพิลา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๑ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๗๕

เด็กชายอนุชา แชะรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๗๖

เด็กชายปราโมทย์ นาโควงศ์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๗๗

เด็กชายวิวัตร์ ชึรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๗๘

เด็กหญิงสาวิกา ปะการัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๗๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กระแสโสม
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๘๐

เด็กหญิงอรอมล มะลิซ้อน
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๘๑

เด็กหญิงสุชาลินี ยอดเพชร
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๘๒

เด็กหญิงปวีณา ชัยรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๘๓

เด็กหญิงปสุดา ชัยรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๘๔

เด็กหญิงอารยา แดนประกรณ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ พรมนัส
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๘๖

เด็กหญิงณัฐชา หาสุข
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๘๗

เด็กหญิงอภิญญา ถะเกิงสุข
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๘๘

เด็กหญิงชุติมา ชะรุมรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๘๙

เด็กหญิงนริสรา เก่งพิลา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๙๐

เด็กหญิงมติมนต์ สุบรรณาจ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๙๑

เด็กหญิงธัญญาพร ใจปน
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๙๒

เด็กชายกิตติชนม์ บุญมาก
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๙๓

เด็กชายศิริโชค บัวพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๙๔

เด็กชายพงศกร คำหอม
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๙๕

เด็กหญิงปนัดดา เบ็ญโส๊ะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๙๖

เด็กชายธนพัฒน์ ยินดีรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๙๗

เด็กหญิงศิริวิมล เพชรหล้า
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๙๘

เด็กชายธนชัย ชินฝน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๒๙๙

เด็กชายธเนศ ชัยรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๐๐

เด็กชายอธิเบศร์ พินงรัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๐๑

เด็กชายธนกฤต แท่นแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๐๒

เด็กชายเผ่าพงศ์ จรจรัล
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๐๓

เด็กชายวรากรณ์ ศิริวรรณ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๐๔

เด็กชายอนันตกิจ ตะลุงแลง
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๐๕

เด็กชายสิทธิชัย สุขเกษม
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๐๖

เด็กชายถิรธนา บุญมาก
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๐๗

เด็กชายวีระชล พิลาดรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๐๘

เด็กชายสิวดลย์ เช่นรัมย์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๐๙

เด็กชายทินภัทร แสนแพง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๒ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๑๐

เด็กชายภัทรดนัย ราชจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๑๑

เด็กชายปฐมพงษ์ พรมนัส
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๑๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ ชึรัมย์
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๑๓

เด็กหญิงสิริภาพร จันทิพย์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๑๔

เด็กหญิงนภัสกร ประสานรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๑๕

เด็กหญิงพัชรี เซ็นรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๑๖

เด็กหญิงโศรยา พรมนัส
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๑๗

เด็กหญิงเอมมิการ์ เอ็นดู
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๑๘

เด็กหญิงกาญจนาพร ลับมะณี
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๑๙

เด็กหญิงกมลฤดี มันดี

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๒๐

เด็กชายวรายุทธ เพชรนางรอง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๒๑ เด็กชายดารินทร์เดชาวัต

รำมะนา
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๒๒

เด็กหญิงนริสรา ทองจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามา วัดบ้านตามา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๒๓

เด็กหญิงเนตรนภา โมงห้างว้า
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๒๔

เด็กหญิงมัชฌิมา การีเกือ

้

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๒๕

เด็กหญิงรัตนา ทีงาม
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๒๖

เด็กหญิงวราภรณ์ เยรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๒๗

เด็กหญิงสุมานัส แสนกล้า
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๒๘

เด็กหญิงวริศรา กันคำแหง
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๒๙

เด็กหญิงธัญสิรี ชินทอง
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๓๐

เด็กชายธีระยุทธ พวงยอด
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๓๑

เด็กหญิงสุธิดา สีดา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๓๒

เด็กชายชัชวาล โพธิสุข

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๓๓

เด็กหญิงปณฑิตา เจริกรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๓๔

เด็กหญิงพิมชนก ศรีสลับ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๓๕

เด็กหญิงธันยพร ชัยเนตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๓๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๓๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทราช
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๓๘

เด็กหญิงอุษณี ชินภาพ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๓๙

เด็กชายบูชิต จงใจงาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๔๐

เด็กชายวุฒิพง หงษ์ทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๔๑

เด็กชายธวัชชัย ทองอาสา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๔๒

เด็กชายกิตติพงษ์ วังสนาม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๔๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ศิริสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๔๔

เด็กหญิงสิรินยา ขุนนามวงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๔๕

เด็กหญิงวิลัย เยรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๔๖

เด็กชายสิทธิโชค เมฆลา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๔๗

เด็กหญิงเนาวภา โชติขุนทด
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๔๘

เด็กหญิงภูริชญา เถกิงผล
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุข
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๕๐

เด็กหญิงกุลกัลยา เชิงหอม
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๕๑

เด็กหญิงวิลาวัณย์ สระแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๕๒
เด็กหญิงพีชชตญานันท์

บุญเสริม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๕๓

เด็กหญิงยศวดี แสนกล้า
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๕๔

เด็กหญิงเยาวภา ปานทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๕๕

เด็กหญิงอมรทิพย์ ถะเกิงผล
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๕๖

เด็กหญิงชลิดา เสามัน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๕๗

เด็กหญิงนันธิชา ทิงรัมย์

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๕๘

เด็กหญิงปทมา ปานทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระกุด วัดสระกุด  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๕๙

เด็กชายปวฤทธิ

์

ยิงได้ชม

่

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๖๐

เด็กชายอนันต์ศิษธุ์ คงศรีย์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อโรราช
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๖๒

เด็กชายคมกฤต นิมิตรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๖๓

เด็กชายเอกพันธ์ จันทร์อ่อน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๖๔

เด็กชายก้องเกียรติ แปนทอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๖๕

เด็กชายพันทิวา พลแสน
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๖๖

เด็กหญิงอรวรรณ ต่างใจเย็น
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา นันกำปง
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๖๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ เยรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๖๙

เด็กหญิงนัฐริภาภรณ์ จิระออน
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๗๐

เด็กหญิงจิราพัชร ทำอาสา
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๗๑

เด็กหญิงพรชนก โพธิพิกุลทอง

์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๗๒

เด็กหญิงนิตยา สายวัน
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๗๓

เด็กชายนภัส ยีรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๗๔

เด็กชายพิชาณกร ไมขุนทด
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๗๕

เด็กชายณวงค์ฤทธิ

์

ถาวงค์กลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๗๖

เด็กชายพระสัญญา แปนทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๗๗

เด็กชายอานนท์ พลแสน
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๗๘

เด็กหญิงฉวีวรรณ บุญสวัสดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๗๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุวันดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๔ / ๕๐๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๘๐

เด็กหญิงสุนันธินี พลเจริญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๘๑

เด็กหญิงรัตนากรณ์ ศรีเพชร
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๘๒

เด็กหญิงจิราพร ร่มศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๘๓

เด็กหญิงสุภาวิณี ชะโปรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๘๔

เด็กหญิงอินธิรา สุโภชน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๘๕

เด็กชายกิตตินันท์ ผลชู

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๘๖

เด็กชายวัชระ สุระพล
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๘๗

เด็กชายเกียรติยศ บุญแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๘๘

เด็กชายวรรณชัย องอาจ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๘๙

เด็กหญิงจีรภา วิเสรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๙๐

เด็กหญิงเมธาพร จงใจดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๙๑

เด็กหญิงชลธิชา ยืนนาน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๙๒

เด็กหญิงหทัยชนก บินไธสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๙๓

เด็กหญิงหยกมณี มีสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๙๔

เด็กชายวินัย ทรภีสิงห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๙๕

เด็กชายธนัตถ์กรณ์ เชือเมืองพาน

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๙๖

นายปรีชา ประเทืองไทย
๑๐/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๙๗

นางราตรี สังสีแก้ว
๑๖/๙/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๙๘

เด็กชายกิตติพงศ์ พรบุญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๓๙๙

เด็กชายโชคชัดชัย ทองเกิดหลวง
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๐๐

เด็กชายจักรินทร์ ยารัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๐๑

เด็กชายพีระกานต์ ทองสุทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๐๒

เด็กชายชินทกร พลมีเดช
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๐๓

เด็กชายไพโรจน์ นันโท
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๐๔

เด็กชายชยไชย ยารัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๐๕

เด็กชายเจษฎา ด่านวันดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๐๖

เด็กหญิงสิรีธร สำเภา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๐๗

เด็กหญิงณัฐณิชา แสงต้อย
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๐๘

เด็กหญิงศศิพิมล กมล
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๐๙

เด็กหญิงวราภรณ์ จีนรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๑๐

เด็กหญิงบุษกร ภูมิชูชิต

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๑๑

เด็กหญิงนุชรินทร์ ทาบุเรศ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๑๒

เด็กหญิงชนม์นิภา ปาราชิตัง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๑๓

เด็กหญิงนุสรา ยิงรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๑๔

เด็กหญิงจันทราภา อาสาเนย์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๑๕

เด็กหญิงธนัญชนก โอชารส
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๑๖

เด็กชายธาวิน ซาลุน
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๑๗

เด็กชายรพีภัทร เผ่าเวียงคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๑๘

เด็กหญิงณิชชานรี สมภารเพียง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๑๙

เด็กหญิงนลินญา พิศเพ็ง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๒๐

เด็กหญิงโซเนีย วีโอลา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๒๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองดียิง

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๒๒

เด็กหญิงธัญญารี ทองดียิง

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๒๓

เด็กชายธวัช สารังงาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๒๔

เด็กชายอธิวัฒน์ ทองเต็ม
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๒๕

เด็กชายธราเทพ สาหับ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๒๖

เด็กชายศักดิพัฒน์ สุนา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ปานจำรูญ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๒๘

เด็กหญิงเนยรินทร์ อินต๊ะเสาร์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๒๙

เด็กหญิงกนกพร มีดี
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๓๐

เด็กหญิงฐิติยา เพิมโพธิกลาง

่ ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๓๑

เด็กชายชลภัทร เผ่าพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๓๒

เด็กชายนัฐภูมิ สมจิตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๓๓

เด็กชายศุภกิต ขวัญทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๓๔

เด็กชายจิระพงศ์ จำเริญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๓๕

เด็กชายธัญกร โคตรสุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๓๖

เด็กชายปรินทร กลม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๓๗

เด็กชายพงศ์เทพ อุไรแข
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๓๘

เด็กชายธัชพล ชาติรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๓๙

เด็กชายปรัธนา ยารัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๔๐

เด็กชายธนพงษ์ ชนไพโรจน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๔๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ใจกล้า
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๔๒

เด็กชายณัฐรินทร์ ไพรงาม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๔๓

เด็กหญิงกนกศรี ศรีรัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๔๔

เด็กหญิงชาลิสา พันธ์แก่น
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๔๕

เด็กหญิงญาณิศา พลเจริญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๔๖

เด็กชายธนกฤต ศรีโยหะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๔๗

เด็กชายพงษ์สิริ เมาตะยา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๔๘

เด็กชายนคราช ดวงแสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๔๙

เด็กชายพิชิตพงศ์ ขันตี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๕๐

เด็กชายพิพัฒน์ แสงบุตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๕๑

เด็กชายณัฐนนท์ ยีรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๕๒

เด็กชายธีรภัทร พรมพันธ์ห่าว
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๕๓

เด็กชายกฤตภาส ผาดไธสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๕๔

เด็กหญิงกิตติยา มงคลเสริม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๕๕

เด็กหญิงพัชรพร บุญคงทน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๕๖

เด็กหญิงสรัลชนา ภิรมกิจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๕๗

เด็กหญิงเทพิตา ช่วยสงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๕๘

เด็กหญิงอลิสา สุขอินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๕๙

เด็กชายนฤสรณ์ ปดทุม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๖๐

เด็กชายธนธรณ์ สาหับ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๖๑

เด็กหญิงสาวิกา เสริมผล
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๖๒

เด็กชายวารุต ศิขินารัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๖๓

เด็กชายวัชรพงษ์ บัวใหญ่
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๖๔

เด็กหญิงนุตประวีณ์ เอสาตี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๖๕

เด็กชายสิรวิชญ์ พรมแสง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๖๖

เด็กชายธนศักดิ

์

เปรียบสม
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๖๗

เด็กชายธันวา แลโสภา
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๖๘

เด็กหญิงกฤติยารัตน์ ยวงโปงแก้ว
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๖๙

เด็กหญิงรุ้งลัดดา งามสุขเจริญ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๗๐

เด็กหญิงรัตนา บุนนาค
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๗๑

เด็กหญิงนีรนุช สารังงาม
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๗๒

เด็กหญิงพัชรพร ชุ่มเสนา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๗๓

เด็กชายภูริภากร ดอกปาน
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๗๔

เด็กชายวีระภาพ วงสุวรรณ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๗๕

เด็กชายกสิกร แสงสี
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๗๖

เด็กชายจิรายุ ธรรมชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๗๗

เด็กชายธนกร ตุ่นยอด
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๗๘

เด็กชายธนวุฒิ ทุ่งไธสง
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๗๙

เด็กชายธมกร ยามดี
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๘๐

เด็กชายธีรกร เพ็งวงษ์ษา
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๘๑

เด็กชายพงศกร คลังไธสง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๘๒

เด็กชายอัครวิทย์ เอสะตี
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๘๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อาจเดช
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๘๔

เด็กหญิงธารธารา เต็นตารัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๘๕

เด็กหญิงปนทิพย์ ศรฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๘๖

เด็กหญิงเพียงดาว ศิริ
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๘๗

เด็กหญิงสมิตา โอดเปย
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๘๘

เด็กหญิงอรนุช คำใบ
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๘๙

เด็กหญิงอริษา โอดเปย
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๙๐

เด็กชายกฤษณ์ดนัย ทบวอ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๙๑

เด็กชายพัชรพล แก้วชนะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๙๒

นางสาวสุดารัตน์ บุญมาก
๑๔/๕/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๙๓

เด็กชายกฤษณะ ยานรัมย์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๙๔

เด็กชายธนาภา พลทองมาก
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๙๕

เด็กชายธีระชัย สิทธิวงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๙๖

เด็กชายพาทิศ สีหิน
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๙๗

เด็กชายภัทรกร อ่อนสลวย
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๙๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ บำรุงธรรม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๔๙๙

เด็กชายศุภมาศ อ่อนไธสง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๐๐

เด็กชายสหชาติ บำรุงธรรม
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๐๑

เด็กชายอภิรักษ์ สกุลโยธา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๐๒

เด็กชายอรรถชัย ศรีละออง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๐๓

เด็กหญิงเกศร บุญพิทักษ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๐๔

เด็กหญิงชลิตา ศรีรัตนะ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๐๕

เด็กหญิงชญาดา จันทนัน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๐๖

เด็กหญิงธัญสินี ทับเกลียง

้

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๐๗

เด็กหญิงเรวดี โสขะ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๐๘

เด็กหญิงลดาวรรณ พลทองมาก
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๐๙

เด็กหญิงวรรณิดา ชูรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๑๐

เด็กหญิงสุภนิดา เกไธสง
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๑๑

เด็กหญิงสุภัทรชา กองแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๑๒

เด็กหญิงอรพิมพ์ ศรีวิไล
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๑๓

เด็กชายฤทธิชัย

์

จันพรมมี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๑๔

เด็กหญิงเบญจทิพย์ ดำริห์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๑๕

เด็กชายการัณยภาส จันพิพัฒน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๑๖

เด็กชายกฤษร์ยชญ์ บัวไข
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๑๗

เด็กชายเขมรินทร์ ศรีรัตน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๑๘

เด็กชายคุณากร ดำริห์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๑๙

เด็กชายณัฐกร จันทนัน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๒๐

เด็กชายทรัพย์อนันต์ ยานรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๒๑

เด็กชายธีรวัสส์ สิทธิวงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๒๒

เด็กชายบัญชา พรรณาเหนือ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๒๓

เด็กชายรัชต สิทธิวงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๒๔

เด็กชายระพีพัฒน์ ดำริห์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๒๕

เด็กชายอภินัทธ์ ชัยชนะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๒๖

เด็กหญิงกัลยาณี จินดากุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๒๗

เด็กหญิงชนม์นิภา จีนรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๒๘

เด็กหญิงทิพย์ธิดา จันทร์หนองแห้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๒๙

เด็กหญิงรัตนา สุวรรณดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๓๐

นางสาวนฤทัย วงษ์สุวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๓๑

นางสาวภัทรทิยา ยอดแคล้ว
๒๔/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโนนกลาง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๓๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ พรมรินทร์
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๓๓

เด็กชายณัฐรัตน์ สู้รักรัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๓๔

เด็กชายภูวไนย ภูบานชืน

่

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๓๕

เด็กชายภัทรวัฒน์ สาทอง
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๓๖

เด็กชายศุภวิชญ์ สู้รักรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๓๗

เด็กชายเสกสรร สังสีแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๓๘

เด็กชายอานนท์ จวบรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๓๙

เด็กชายอิสระ ใจรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๔๐

เด็กหญิงกชกร ปะนะสุภา
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๔๑

เด็กหญิงกรวิชญ์ เดิมทำรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๔๒

เด็กหญิงจินตนา อุดมทรัพย์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๔๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงตา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๔๔

เด็กชายกษิดิเดช

์

คงทวารัตน์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๔๕

เด็กชายณัฐวัศห์ บุบผาแดง
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๔๖

เด็กชายปณณวิชญ์ คงหินไธสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๔๗

เด็กชายชัยวัฒน์ สังสีแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๔๘

เด็กชายธนากร หวังชม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๔๙

เด็กชายธีระพัฒน์ พรมาย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๕๐

เด็กชายบวรพจน์ พรมมีเดช
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๕๑

เด็กชายอนุทัย อุบัติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๕๒

เด็กชายอนุรักษ์ ศรีเมือง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๕๓

เด็กหญิงกัญญลักษณ์ เหมทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๕๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ มีโพนงาม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๕๕

เด็กชายกวินภพ ตรึกตรองรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๕๖

นายบุญส่ง ชุ่มสีดา
๒๓/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๕๗

นายนนทกร แสงยะรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๕๘

นางสาวยุวดี เตียงเฉียง ๕/๘/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านสระบัว วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๕๙

เด็กชายฐิติกานต์ ปุเรนเต
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๖๐

เด็กชายพัชรพล บุตตานันท์
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๖๑

เด็กหญิงนิดวิพา ผึงวงษ์

่

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสรวง วัดยางทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๖๒

เด็กหญิงสุนิสา ดีเวช
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๖๓

เด็กชายสุรพล เมืองมัจฉา
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๖๔

เด็กชายนวภัทร รัตนพิบูลย์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๖๕

เด็กชายพีรพล แก้วศรี
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๖๖

เด็กชายเจนณรงค์ หลักชัย
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๖๗

เด็กหญิงจันทิมา หลักชัย
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๖๘

เด็กหญิงวัลลภา จันทร์กระจ่าง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ มันถึง

่

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๗๐

เด็กชายศุทธวีร์ พิมสาร
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๗๑

เด็กชายนรินทร์ สังสีแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๗๒

เด็กหญิงนันทิตา ฝอยทอง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๗๓

เด็กหญิงญาณิศา ทาทอง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๗๔

เด็กหญิงอริสา จันทนัน
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๗๕

เด็กหญิงธารทิพย์ สุรสิงห์
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๗๖

เด็กชายปารมี ยีรัมย์
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๗๗

เด็กชายวิษณุ สาทอง
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๗๘

เด็กชายภาคภูมิ ดาบทอง
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ดาทอง
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๘๐
เด็กหญิงเพชรประภา แดงสีบัว

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๘๑

เด็กชายศุภชัย จะถา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๘๒

เด็กชายณัฐพล พันลีคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๘๓

เด็กหญิงภาคินี อุดร
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๘๔

เด็กชายปริพัฒน์ แสนปดชา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๘๕

เด็กหญิงมณฑิรา อำไพพิศ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๘๖

นางสาวนันทนา ดาศรี
๒๗/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๘๗

นางสาวอัญชนา ศรีภูทอง
๕/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๘๘

นางสาวชิตากาญจน์ ตามสีรัมย์ ๘/๔/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๘๙

นางสาววิจิตรา อ่อนสลวย
๑๗/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๐ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๙๐

เด็กหญิงเจนจิรา ทารักษ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๙๑

เด็กหญิงมณธิชา เอียดศรี
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๙๒

เด็กหญิงขนิษฐา ภิรมพงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๙๓

เด็กชายรชต ศรีรังกูร
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๙๔

เด็กชายสุริยะ แย้มศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๙๕

เด็กหญิงชลธิชา เต็นตารัมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๙๖

ว่าทีร้อยตรีชานนท์

่

วันดีรัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๙๗

นางสาวจีรนันท์ แสนจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๙๘

นายทวี หลาวนอก
๑๗/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๕๙๙

นางสาวยุพดี ปะฏิตัง
๑๓/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๐๐

นางอารี วงศ์แก่นท้าว
๑๘/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๐๑

เด็กหญิงพิมชนก โยรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๐๒

เด็กหญิงกมลกานต์ แซ่ลาย
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๐๓

เด็กหญิงดลพร คลังฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๐๔

เด็กหญิงภัทรธิดา จิมานัง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๐๕

เด็กหญิงสุฐิตา ดำริห์
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๐๖

เด็กหญิงลักษิกา นุตาลัย
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๐๗

เด็กหญิงวนิดา สีโม้
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๐๘

เด็กหญิงวรรณิดา คำดอกไม้
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๐๙

เด็กหญิงนิภาพร เยรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๑๐

เด็กชายญัฐวุฒิ ดีรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๑๑

เด็กหญิงธิฆัมพร ธรรมพร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๑๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ใหญ่รัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๑๓

เด็กหญิงนันทิตา วงศ์สุรินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๑๔

เด็กหญิงอักษราภัค ชะอุ่มผล
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๑๕

นางสาวจริยา ยารัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๑๖

นายณัฐพงษ์ ทับสุลิ
๒๔/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๑๗

เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีบุญเรือง
๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๑๘

เด็กชายดลยธร สีดาว
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๑๙

เด็กหญิงปยนันท์ รวมรถ
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๒๐

เด็กชายยศพร สิทธิวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๒๑

เด็กชายพิชยุฒม์ ปานทอง
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๒๒

เด็กชายพิร์อนันท์ ศรีคำ
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๒๓

เด็กชายพิรชัย ทนศรีลาด
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๒๔

เด็กชายภูมินทร์ บ่อสารคาม
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๒๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ รวมรถ
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๒๖

เด็กหญิงวรางคณา โสกาลี
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๒๗

เด็กชายผลิตโชค ภูคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๒๘

เด็กชายธนภัทร ศิริยม
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สืบเพ็ง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๓๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญเลิศ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๓๑

เด็กหญิงนฤมล อุรา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๓๒

เด็กหญิงอรัญญา ปญญาสิงห์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๓๓

เด็กชายนรภัทร ไตรสินพงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๓๔

เด็กชายไพโรจน์ แตรชัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๓๕

เด็กชายวัชระศักดิ

์

สุทโธ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๓๖

เด็กชายปยวัฒน์ ภูมิกอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๓๗

เด็กหญิงวรดา สมไธสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๓๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ ลอดสุโข
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๓๙

นางสาวกนกกาญจน์ ฉวีวงค์
๑๓/๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๔๐

นายเมธวิน พุทธินันท์เมธา
๑๙/๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๔๑

เด็กชายสถิตย์ จันทร์เหลือง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๔๒

เด็กหญิงปาลิดา สัจจะมณี
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๔๓

เด็กหญิงพรพรรณ เนือแก้ว

้

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๔๔

เด็กชายชัยมงคล เจรัมย์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๔๕

เด็กชายฐานันดร เกลียงแสนเมือง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๔๖

เด็กหญิงภาวินี ยนต์สำอางค์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๔๗

เด็กชายรพีพัฒน์ สีปดถา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๔๘

เด็กชายอนุชา เพ็งพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๔๙

เด็กชายรัฐภูมิ สุขสงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๕๐

เด็กชายวรวุฒิ แพงวงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญประโคน
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๕๒

นายธงชัย อุดมศักดิ

์

๒/๖/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๕๓

นางสาวบานเย็น เดชโคบุตร
๑๓/๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๕๔

นางสาวมาธวี นุเสน

๒๓/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๕๕

เด็กหญิงปฎิมาพร พวัชทะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๕๖

เด็กหญิงปรียานุช พลชำนาญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๕๗

เด็กชายภูธาดา พิลาทิพย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๕๘

เด็กชายนัทธพงศ์ ยืนรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๕๙

เด็กหญิงพัชราภา ประทุมมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ รวมรถ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๖๑

เด็กชายทินกร รวมรถ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๖๒

เด็กชายทินกร ศาลางาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๖๓

เด็กชายปรเมศฐ์ พิมพ์เขต
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๖๔

เด็กชายปยวัฒน์ ช่องงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๖๕

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ศรีษะธาตุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๖๖

เด็กหญิงจิราพร ใสไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๖๗

เด็กหญิงจุทามาส ผดุงกิจ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๖๘

เด็กหญิงชลธร ศรีบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๖๙

เด็กหญิงชุติมันต์ พะวัดทะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๗๐

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ตรีวิเศษ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๗๑

เด็กหญิงปทิตตา พวงศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๗๒

เด็กหญิงพัชราพร ทบหลง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๗๓

เด็กหญิงสุชาดา ภูสามารถ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๗๔

เด็กหญิงอรทัย พลมีศักดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๗๕

เด็กหญิงอินทิรา เยรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๗๖

เด็กหญิงศรัญญา สิมมา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๗๗

เด็กหญิงสุทธิดา ชีรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๗๘

เด็กหญิงสิริพร ยารัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๗๙

เด็กหญิงอริญา หาญศึก
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๘๐

เด็กหญิงชลนิชา ศรีเมือง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๘๑

เด็กชายนฤพล สุขสด
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๘๒

เด็กชายศักดา จิตต์ไทย
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๘๓

เด็กชายกิตติธัช บุญไทย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๘๔

เด็กชายธีรโชติ กุลวงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๘๕

เด็กหญิงวรรณวิษา ภูนาเหลา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๘๖

เด็กหญิงกาญจนา สุหุนันท์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๘๗

เด็กชายกฤษณะ ขอดคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๘๘

เด็กชายชัยกร กาแดง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๘๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทุมมาลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๙๐

เด็กหญิงขนิษฐา จันทะพันธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๙๑

เด็กหญิงณัฐฑริกา พรคำเดช
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๙๒

เด็กหญิงภาวนา เยรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๙๓

เด็กชายกิตติภูมิ เสียงเย็น
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๙๔

เด็กชายมหาศาล ไข่สังข์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๙๕

เด็กชายวันเฉลิม ธำรงสิริ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๙๖

เด็กชายวีระวิชญ์ วิชิตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๙๗

เด็กชายวชิรพล น้อยพรม
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๙๘

เด็กชายอภิชาติ พรมศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๖๙๙

เด็กชายเจษฎา แซ่ตัง

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๐๐

เด็กหญิงมีใจ ดวงลี
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๐๑

เด็กหญิงรจนาพร มุงคุณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๐๒

เด็กชายเรืองยศ อินทวี
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๐๓

เด็กชายธนภัทร วงศ์ศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๐๔

เด็กชายวรวิช จงภิรมพงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๐๕

เด็กชายบริบูรณ์ แก่นอินทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๐๖

นางสาวนฤมล แก้วทอง
๐๙/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๐๗

นางสาวศิริภาภรณ์ พยอมใหม่
๑๔/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๐๘

นางสาวอัมภา เกณฑ์กอบศรี
๓๐/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๐๙

นางอำนวย กาแดง
๐๗/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๑๐

เด็กชายกฤษา ชัญถาวร
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๑๑

เด็กชายสิทธิชัย สวัสดี
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๑๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงศ์ดี
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๑๓

เด็กหญิงโชติรส บุตรอินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๑๔

เด็กหญิงปนัดา นันธิษา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๑๕

เด็กหญิงศศิกานต์ สุทโธ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๑๖

เด็กหญิงอุบลวรรณ หมันยืน

่

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๑๗

เด็กหญิงปนัดดา ประเสริฐ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๑๘

เด็กหญิงชลธิชา บุตรอินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๑๙

เด็กหญิงสุจิรา อัปการัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๒๐

เด็กชายวรเชษฐ์ อุปเทห์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๒๑

เด็กหญิงภาวินี ภู่ทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๒๒

เด็กชายพรเทพ จันโท
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๒๓

เด็กชายณัฐพงศ์ คำศฺิลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๒๔

เด็กหญิงพัชริดา สระสม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๒๕

เด็กหญิงนัทธกานต์ ช้อนรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๒๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ สืบเพ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๒๗

เด็กชายยศวรุตม์ พิมวัน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๒๘

เด็กชายวิทยา ชินรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๒๙

เด็กชายศิรศักดิ

์

อะช่วยรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๔ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๓๐

เด็กชายประกาศิต เมินกระโทก
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๓๑

เด็กหญิงสุนิสา จันทะวงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๓๒

เด็กชายจตุรพักตร์ คชาวุธ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๓๓

นายอารีย์ ขวัญตา

๑๕/๑๑/๒๔๙๔

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๓๔

นางสาวนิตยา เนตรพล
๑๗/๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๓๕

เด็กชายธนพงษ์ จันทร์ยา ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๓๖

เด็กชายอัธพร ยอนรัมย์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๓๗

เด็กชายชินกร แก้วลาน
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๓๘

เด็กชายปณสิทธิ

์

เชียวภูเขียว

่

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๓๙

เด็กหญิงปถมาภรณ์ ยอนรัมย์
๒๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๔๐

เด็กหญิงเนตรชนก แก้ววิเชียร
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๔๑

เด็กหญิงสุวิภา เทวารัมย์
๑๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๔๒

เด็กหญิงพุธิตา ยารัมย์
๒๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๔๓

เด็กหญิงเนตรนภา พลหมอ ๕/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๔๔

เด็กหญิงพลอยชมภู วิชัย
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๔๕

เด็กชายวายุภักดิ

์

งามวงค์ ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๔๖

เด็กชายภาคิน ระหงษ์ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๔๗

เด็กชายบุญทิชา ยีรัมย์
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๔๘

เด็กชายชาคริต สินห์สุพรรณ
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี วารีมุขาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๔๙

เด็กชายธงชัย เกล้ารัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๕๐

เด็กชายอรรถพงษ์ รุ่งสว่าง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๕๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นิยอนรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๕๒

เด็กหญิงสุริสา ไฝกระโทก
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๕๓

เด็กหญิงนิภาพร ลายทอง
๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๕๔

เด็กชายณัฐวุติ แสนเลิศ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๕๕

เด็กหญิงรัตนา ไชยพิลา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๕๖

เด็กหญิงปนัดดา กล้าหาญ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๕๗

เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

ครุฑรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๕๘

เด็กหญิงสุภาวดี รุ่งสว่าง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๕๙

เด็กหญิงมาลิตา ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๖๐

เด็กชายธันยากร รักษา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๖๑

เด็กหญิงศุภัทรพร ขบวนงาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๖๒

เด็กหญิงสุนิสา จันทร์ประโคน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๖๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ เกิดนวลรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๖๔

เด็กหญิงสุพรรษา ผิวอ่อน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๕ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๑๒๗๖๕

เด็กหญิงวิลาสินี พรมสด
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๖๖

เด็กชายนัฐพล นวลเมือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๖๗

เด็กหญิงขวัญฐมนัส บุญมี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตลาดควาย วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๖๘

เด็กหญิงรัตนา บุญแสง
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๖๙

เด็กชายสิทธิชัย การเพียร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๗๐

เด็กชายอภิวัฒน์ พลาหาญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๗๑

เด็กหญิงปรียาภัทร ชำนาญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๗๒

เด็กหญิงสุนิสา เรืองรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๗๓

เด็กหญิงรัตนา โพธิใต้

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงงา วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๗๔

เด็กชายจิรพัฒน์ เกิดช่อ
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๗๕

เด็กหญิงสุภาวดี อาญาเมือง
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๗๖

เด็กชายณิชากานต์ สุทธิ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๗๗

เด็กหญิงศิริญญา แวดล้อม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๗๘

เด็กหญิงกนกพร พลอยรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๗๙

เด็กหญิงกัลยา แก้วศรีใส
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๘๐

เด็กหญิงเพชรลดา ขจีฟา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๘๑

เด็กหญิงมิลินท์ รักษา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๘๒

เด็กหญิงสุธาสินี หล่อประโคน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๘๓

เด็กหญิงลัขณาภรณ์ พูนประโคน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๘๔

เด็กชายภูริทัต สุรินทร์สมบูรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๘๕

เด็กหญิงปภิชญา สงัดรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๘๖

เด็กหญิงนาวัลย์ เบียดรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๘๗

เด็กชายทฤษฎี ขะบูณรัมย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญหลาย
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสวัสดิวิทยา

์

วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๘๙

เด็กหญิงปนพิพัทธ์ ไกรษร
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ท่ากลาง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๙๑

เด็กหญิงทิฆัมพร พันเทศ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๙๒

เด็กชายชัยพัฒน์ การเพียร
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๙๓

เด็กชายภูผา โวนรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๙๔

เด็กชายอรรคพล สำเริญรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๙๕

เด็กชายศักรินทร์ คำสอน
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๙๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ ฮวดศรี
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๙๗

เด็กชายจิรภัทร คาระมาตย์
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๙๘
เด็กหญิงประภัสนันท์ เหวยรัมย์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๗๙๙

เด็กหญิงนริศรา เหมหงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๖ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๑๒๘๐๐

เด็กหญิงกฤติยา เกียรรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๐๑

เด็กหญิงวิภาดา สายยศ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๐๒

เด็กหญิงวิภาตา สายยศ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๐๓

เด็กหญิงวิภาวี สายยศ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๐๔

เด็กหญิงกันตาภา ฮวดศรี
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๐๕

เด็กหญิงคุณพิธาร บุญเชิดชู
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๐๖

เด็กหญิงพัชริดา สีแดง
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ โกรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๐๘

เด็กชายธีระพล เรืองรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๐๙

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ เพ็ชรนำ
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๑๐

เด็กชายพงศพัศ เสาวโค
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๑๑

เด็กชายชินพัฒน์ ชัยศรีรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๑๒

เด็กหญิงดารารัตน์ กระรัมย์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๑๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทร์ขาว
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๑๔

เด็กหญิงหนูแพร เรืองรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๑๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ หมอกชา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๑๖

เด็กหญิงพิลิสา ปรังประโคน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๑๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เจียกรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๑๘

เด็กหญิงสุพัตรา นันตา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๑๙

เด็กหญิงนิภาพร เรืองรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๒๐

เด็กชายกฤษฎา รักแจ้ง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๒๑

เด็กชายธีรพงษ์ ไกรษร
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๒๒

เด็กหญิงชนานันท์ สิริวรรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๒๓

เด็กชายณัฐพัชร์ จันพลแสน

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๒๔

เด็กชายกฤตเมธ ชัยรัมย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๒๕

เด็กหญิงวรรณิสา โกรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๒๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นาคินชาติ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๒๗

เด็กชายรุ่ง กองมณี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๒๘

เด็กหญิงอรอุมา เรืองรัมย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๒๙

เด็กชายอรุณ เหมหงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๓๐

เด็กหญิงสุชาดา กรุมรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ วัดสะแกซำ  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๓๑

เด็กชายชัยธวัช อุสารัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๓๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

พรมทา
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๓๓

เด็กชายพิพัฒน์ กองรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๓๔

เด็กชายยศพนธ์ พลอยรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๓๕

เด็กชายวิศิษฐ์ เดชกุลรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๓๖

เด็กชายวีรพัฒน์ ครุฑรัมย์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๓๗

เด็กชายวีรภัทร อินทร์พิทักษ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๓๘

เด็กหญิงชัญญานุช รุ่งเรือง
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๓๙

เด็กหญิงนัฐธิกา ปะริดรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชัยรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๔๑

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ไชยรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๔๒

เด็กหญิงสุภัทรสรา พะสุรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๔๓

เด็กหญิงบุณยานุช พลายอ่อน
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๔๔

เด็กหญิงบุษรินทร์ จันทร์แจ่ม
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ คามวาศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๔๖

เด็กชายเอกรินทร์ คูโนรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๔๗

เด็กชายสมยศ เรือยรัมย์

่

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๔๘

เด็กชายภาสกร ชุมรัมย์
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๔๙

เด็กชายสราวุธ คำสัตย์
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๕๐

เด็กหญิงหยาดทิพย์ อินศรี
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๕๑

เด็กหญิงเจนจิรา ยอดไธสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๕๒

เด็กหญิงนำอบ ศิลากุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๕๓

เด็กชายจิณณวัตร เรียวแรง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๕๔

เด็กหญิงฐิติวรดา เนียมนิยม
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๕๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ดีล้อม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๕๖

เด็กชายธีระพงษ์ สุจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

วัดพระพุทธบาทเขากระโดง

 

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๕๗

เด็กชายธีรพล บุญทัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๕๘

เด็กชายธนา พรมรักษ์
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๕๙

เด็กชายธาริน เฉิดรักษา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๖๐

เด็กชายธนภัทร อ้นบุ่งค้า
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๖๑

เด็กชายอภิรักษ์ ราชนิยม
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๖๒

เด็กชายนิวัฒน์ พันคะชะ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๖๓

เด็กชายพชร บุญปด
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๖๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ วัฒนานุกูลกิจ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๖๕

เด็กหญิงชลพรรษา เนียมคง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๖๖

เด็กหญิงมาลาตี อ้นไธสง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๖๗

เด็กหญิงชาลิสา ยวนไธสง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๖๘

เด็กหญิงปภัชสร ราชสมบุตร
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๖๙

เด็กหญิงไอรัตน์ดา ชัยพิทักษ์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๘ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๑๒๘๗๐

เด็กหญิงมัณฑิรา ดวงแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๗๑

เด็กหญิงวริสา บุญที
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๗๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ ลุงไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๗๓

เด็กหญิงนิจรพี ปะเมโท
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๗๔

เด็กหญิงวศินี ทุมาโต
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๗๕

เด็กหญิงภิญญดา ตันเฮงฮวด
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๗๖

เด็กชายธเนศพล บำรุงกุล
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๗๗

เด็กหญิงชลดา สุขสว่าง
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๗๘

เด็กชายพชรพล ชมภูวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๗๙

เด็กหญิงจารุพิชญา สารบรรณ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๘๐

เด็กหญิงอธิติยา ประวันนา
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๘๑

เด็กหญิงเขมจิรา แวงดงบัง
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๘๒

เด็กหญิงศรินทร์ดา พรไธสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๘๓

เด็กหญิงสุจิตรา ศรีภา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๘๔

เด็กชายนวนันต์ มาวัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๘๕

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สุขหนองบึง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๘๖

เด็กชายกิตติภณ ฤทธาพรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๘๗

เด็กชายศุภวัฒน์ ต้องถือดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๘๘

เด็กชายอาทิตย์ เฉิดรักษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๘๙

เด็กหญิงลลิตา ผาดไชสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๙๐

นายประกอบ แสงกุล ๙/๖/๒๕๐๒ โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๙๑

นายสิทธิพล โลไธสง ๗/๕/๒๕๐๙ โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๙๒

นางจิราภรณ์ เลียมไธสง ๓๐/๖/๒๕๐๒ โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๙๓

นางสาวชลธิชา อ้นไธสง
๓๑/๓/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๙๔

นายธนานันท์ บุบผารัง
๑๗/๒/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๙๕

นายธีธัชชา แสนเจ๊ก
๑๒/๕/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๙๖

นางนงคราญ บุญปด
๑๓/๔/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๙๗

นางบุญเพิม

่

ผลาพงศ์ ๒/๓/๒๕๐๑ โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๙๘

นายมงคล อุตสา

๑๒/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๘๙๙

นางยุพิน แสนเจ๊ก
๒๖/๗/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๐๐

นางสมหมาย อุ่นไธสง
๑๔/๙/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๐๑

นางสายพิณ จิตไธสง
๑๑/๖/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๐๒

นางสำลี อาจทวีกุุล ๖/๙/๒๕๐๑ โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๐๓

นางอากาศ คำพิลา ๘/๔/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๐๔

นางเพ็ญศรี สุบุญมี ๗/๘/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๐๕

เด็กชายกฤษณะ ชาจุหลัน
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๐๖

เด็กชายทรงพร นรสิงห์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๐๗

เด็กชายญาณภัทร อ่างสกุล
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๐๘

เด็กหญิงกุลธิดา โปรมินทร์ชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๐๙

นางสาวกฤษติกา วันยุมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๑๐

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ พรมศิริ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดือง (โศภนประชานุกูล)

่

วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๑๑

เด็กหญิงภัทรธิดา จันทร์กูล
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๑๒

เด็กหญิงสิริกุล จันทร์กูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๑๓

เด็กชายธีรเดช แปนเหมือน
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๑๔

เด็กชายศุภกิจ ชูอาวุธ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๑๕

เด็กหญิงปวีณา วันศุกร์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๑๖

เด็กหญิงชนิตสิริ แก้วอำไพ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๑๗

เด็กชายกฤษดา ช่างคิด
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๑๘

นายสาระพัด มากแสน
๐๑/๑๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๑๙

นางทวีป พวงมาลัย
๐๔/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๒๐

นางรจนา มากแสน
๐๘/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๒๑

นางสาวสมจิตร จันทร์สุขา
๒๔/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๒๒

นางสาวสุทิน เพชร์รัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๒๓

นางเข็มทอง จันทร์คง
๐๖/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านตลาดแย้ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๒๔

เด็กชายศิริวัฒน์ จงพิมาย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายสอ วัดโพธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๒๕

เด็กชายปณติพล แช่มชุมแสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๒๖

เด็กชายภาสกร นักรบ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๒๗

เด็กชายศิริกร เจริญหมืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๒๘

เด็กหญิงปาริสา บุญเกิด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๒๙

เด็กหญิงปุณยนุช คงแจ้ง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๓๐

เด็กหญิงเพียงขวัญ รุ่งพิรุณ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๓๑

เด็กหญิงสิริกัญญา จันทร์ไทย
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๓๒

เด็กหญิงสุนิษา พิรมนาจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๓๓

เด็กหญิงสุวรรณา สุธารัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๓๔

เด็กหญิงอรรญาณี สามเณร
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๓๕

เด็กชายกฤติพัฒน์ คุ้มครอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๓๖

เด็กชายเจษฎา ดีสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๓๗

เด็กชายศุภกร สอนศิษย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๓๘

เด็กหญิงชาลิสา กล่อมกามิฬ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๓๙

เด็กหญิงฐิติกาล สองสาย
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๔๐

เด็กหญิงณิชกานต์ วิสิทธิมูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๔๑

เด็กหญิงบุษราคัม โตสกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๔๒

เด็กหญิงนัทธมน พันธุ์ฉลาด
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๔๓

เด็กหญิงชนัญพร บวรชาติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๔๔

เด็กหญิงภัทรธิดา พันธ์ฉาย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๔๕

เด็กหญิงเขมจิรา ศิริถาวรวงศ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๔๖

เด็กหญิงปานไพลิน ปราบสกุล
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๔๗

เด็กหญิงชนม์ชนก สุขเทพ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๔๘

เด็กหญิงภาสินี ยวนกูล
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๔๙

เด็กหญิงวริศรา พรหมสมัน
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๕๐

เด็กหญิงอนันญา แพร่งนคร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๕๑

เด็กชายชินภัทร คงสกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๕๒

เด็กหญิงกุศลิน มันเสริม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๕๓

เด็กหญิงศศิวิมล พึงประสพ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๕๔

เด็กหญิงสาลิดา ไชยณรงค์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๕๕

เด็กหญิงสุชานุช บุญรอด
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๕๖

เด็กหญิงสุภิชญา จูกูล
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๕๗

เด็กชายธนกฤต เจียรแจ้ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๕๘

เด็กหญิงวราภรณ์ กิจสีสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๕๙

เด็กหญิงพรพรรณ ชาติเพ็ชร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๖๐

เด็กหญิงชนัญญา จันทร์ละมุนมา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๖๑

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ตังธนรุ่งโรจน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๖๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สายเชื้อ

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๖๓

เด็กหญิงกมลพร แก้วทราย
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๖๔

เด็กหญิงพุทธรักษา สิเนรุราช
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๖๕

เด็กหญิงพัชริดา ภู่ห้อย
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๖๖

เด็กหญิงภาสินี ชูศรี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๖๗

เด็กชายอาปกรณ์ ด้วงชำนาญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๖๘

เด็กหญิงดวงกมล ดีลุน
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๖๙

เด็กหญิงฐิติพร ตรีศักดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๗๐

เด็กหญิงยลรดา ยาวรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๗๑

เด็กหญิงสุชาดา มาระทัด
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๗๒

เด็กหญิงเกศริน คงตะเคียน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๗๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ พุทธิชาติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๗๔

เด็กหญิงณิชกานต์ หลวงชาติ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๑ / ๕๐๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๗๕

เด็กหญิงณัฐชยา เทียมเมืองแพน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๗๖

เด็กชายแก้วขวัญ เถาปรัก
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๗๗

เด็กชายนนทวัฒน์ นวลสุวรรณ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๗๘

เด็กหญิงกนิษฐา พรมประดิษฐ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๗๙

เด็กหญิงธัญญ์พิชชา ศรีมะเรือง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๘๐

เด็กหญิงนัฐฐา จันทร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศ์ชัยเพ็ง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๘๒

เด็กชายณัฐวัสส์ จันทรคาต
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๘๓

เด็กชายกิตติธัช ลัทธิ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๘๔

เด็กหญิงธันทิวารัตน์ โยงกระโทก
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๘๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อยู่สาโก
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๘๖

เด็กหญิงเพชรลดา ชาติกุญชร
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๘๗

เด็กหญิงภัคจิรา อภัยจิตต์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๘๘

เด็กหญิงญาณัจฉรา ลาวกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๘๙

เด็กหญิงตติยา สมานมิตร
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๙๐

เด็กหญิงกุลธิดา สอวิหค
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๙๑

เด็กหญิงณิชา สังวรณ์กิจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๙๒

เด็กชายนวพล แสงใสแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๙๓

เด็กชายนิธิกร หลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๙๔

เด็กชายปณณธร กลินสมหวัง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๙๕

เด็กชายนฤเดช โนดประโคน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๙๖

เด็กหญิงมานิตา จีนเกา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๙๗

เด็กหญิงชนิดาภา สวัสดิพูน

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๙๘

เด็กหญิงชนัญชิดา พรมศักดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๒๙๙๙

เด็กหญิงพีรดา คงมัน

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๐๐

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ยันละหา
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๐๑

เด็กชายรักษิต รักสัตย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๐๒

เด็กชายธีรภัทร์ อักษรณรงค์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๐๓

เด็กชายวิทวัส แสนปอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๐๔

เด็กชายศิวัช ปกกาเวสูง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๐๕

เด็กหญิงกุลนัฐดา คนชุม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๐๖
เด็กหญิงพรรณพิมพา คงเปนนิจ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๐๗

เด็กชายภูริภัทร ดัดถุยาวัตร
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๐๘

เด็กชายรวีโรจน์ พินิจสุนทรสาร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๐๙

เด็กชายก้องภพ จีนบุตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๑๐

เด็กชายยุทธนากร บดมูล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๑๑

เด็กชายวีรเทพ อาวะศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๑๒

เด็กชายสินทวี ศรีวิเศษ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๑๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แก้ววิจิตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๑๔

เด็กหญิงจีรนันท์ พิมพ์เชือ

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๑๕

เด็กหญิงวีรวรรณ พระบุราญเมือง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๑๖

เด็กหญิงศิลาพร ผืงประสพ

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๑๗

เด็กชายรัชชานนท์ อินผลสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๑๘

เด็กชายอาชชวีร์ ดาแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๑๙

เด็กหญิงวรัทยา ฉิมพาลี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๒๐

เด็กชายวิษณุ เฮงกูล
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๒๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

ถนิมกาญจน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๒๒

เด็กหญิงสุภาพรรณ์ บุญเกิด
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๒๓

เด็กชายวัชรพงษ์ จำเนียรกูล
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๒๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนสวาสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๒๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

บนพิมาย
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๒๖

เด็กชายศิรภคพงศ์ ภิรมรัมย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๒๗

เด็กหญิงแพรวพราว รักบุญยัง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๒๘

เด็กหญิงวรรณภา บุตรสาร
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๒๙

เด็กหญิงธันพิชชา ซึมรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๓๐

เด็กชายศรัณย์ภัทร ดมอ๊อด
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๓๑

เด็กหญิงแพรวา เกษี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๓๒

เด็กชายศุภชัย เพชรทองกลม
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๓๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

ทินารัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๓๔

เด็กชายรัชธภูมิ วิชัยกูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๓๕

เด็กชายเมธพนธ์ อบมาลี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๓๖

เด็กชายเตชินทร์ แก้วบัณฑิต
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๓๗

เด็กหญิงอุษนีย์ ชูเกาะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๓๘

เด็กหญิงวรรณพร ลือลัน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๓๙

เด็กชายยศกร ฉันทะกูล
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๔๐

เด็กหญิงอารียา พยัคฆ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๔๑

เด็กหญิงสิวิมล ศรีสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๔๒

เด็กชายวัชรพงศ์ พัวพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๔๓

เด็กหญิงอรณิชา สายสุด
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๔๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พหุนันท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๓ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๔๕

เด็กชายบรรพต งามเมืองปก
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๔๖

เด็กหญิงวราพร อภิชาติตังสกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๔๗

เด็กชายกฤษฎา ประยงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๔๘

นางจิรภัทร ยันละหา
๐๗/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๔๙

นางสาวแจ่มศรี ภาคิยานุวัตร
๐๘/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๕๐

นางสาววรัญญา คงบุรี
๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๕๑

นางสาวปาริฉัตร นามกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๕๒

นางสาวเพชรลดา เนียมกูล
๓๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๕๓

นางสาวอรอนงค์ สิงห์วงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๕๔

นางสาวปยนันท์ แว่นประโคน
๓๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๕๕

นายภูวดล เชือผักแว่น

่

๖/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๕๖

นายศักดิชาญ

์

ศิริสวัสดิ

์

๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๕๗

นางสาวจิรพรรณ ทองดี
๒๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๕๘

นางสาวอรยา แซ่ฟุง
๒๗/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๕๙

นางสาวดลยา พรมพันธ์
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๖๐

นางสาวพรนภัส เพชรกูล ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๖๑

นางสาวสงกรานต์ อยู่แท้กูล ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๖๒

เด็กชายสถาพร วิเศษรัมย์
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๖๓

เด็กชายเกษดา สาระ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๖๔

เด็กชายกิตติพงษ์ วงศ์ศิริศักดิ

์

๒๗/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๖๕

เด็กชายธนวัตร เหลวกูล
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๖๖

เด็กหญิงนริศรา ชัยรัมย์
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๖๗

เด็กหญิงวราภรณ์ อรัญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๖๘

เด็กหญิงกานต์นิสา อาจอาษา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๖๙

เด็กหญิงภัชรา ทองดี
๒๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๗๐

เด็กหญิงสุรัสวดี ชืนประโคน

่

๑๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๗๑

เด็กหญิงพิยดา กรรณโณ
๒๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๗๒

เด็กหญิงวราพร นาโควงศ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๗๓

เด็กหญิงอรสา สงครามรอด
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๗๔

เด็กชายกฤษดา สาระ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๗๕

เด็กชายธีรเทพ เรืองศรี ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๗๖

เด็กหญิงสุมิตา ศิริสวัสดิ

์

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๗๗

เด็กหญิงยานิสา ว่าพัดไทย
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๗๘

เด็กชายศิวโชค แก้วดวงตา
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๗๙

เด็กหญิงเพ็ชรจรัตน์ นิมิตประโคน
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๔ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๑๓๐๘๐

เด็กหญิงสุภาพร พูนแก้ว
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๘๑

เด็กหญิงภัทราพร แสนประเสริฐ
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๘๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ จงพิมาย
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๘๓

เด็กหญิงนงนภัส พลขันต์
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๘๔

เด็กชายศุภนัฐ แสนรถ
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๘๕

เด็กชายศรันย์ภัทร บุญสุวรรณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๘๖

เด็กชายสิทธิกร มีพวงผล
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๘๗

เด็กชายภูวดล เมืองวงษ์
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๘๘

เด็กชายสมภพ สุทธิ
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๘๙

เด็กชายศรายุทธ นามสว่าง
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๙๐

เด็กชายธีรนันท์ จันทร์อาหาร
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๙๑

เด็กชายกิตตินันท์ ถามชารัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๙๒

เด็กหญิงสุพรรษา แซ่ฟุง ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๙๓

เด็กหญิงจิราพัชร โอกระโทก ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๙๔

เด็กหญิงจีรณา พรมโคตร
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๙๕

เด็กชายชัยมงคล แว่นประโคน
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์วงศ์ สิงห์วงศ์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๙๖

เด็กชายปณัยกร โกรัมยื
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๙๗

นางสาววราภรณ์ เดชเดชะ
๒๔/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๙๘

เด็กหญิงธนัชพร ชลชีพ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๐๙๙

เด็กหญิงปวีณา ดาวันตี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๐๐

เด็กหญิงอวิกา ตุ้งประโคน
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๐๑

เด็กหญิงศิริกัญญา มาร์ชานท์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๐๒

เด็กหญิงวรางค์ศิริ เงินห้วยพระ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๐๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ พันพิช
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๐๔

เด็กชายธนภัทร นันทพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๐๕

เด็กหญิงวรางคณา เดชเดชะ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๐๖

เด็กหญิงสุรัชญา แสงพรหม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๐๗

เด็กชายอนุสรณ์ เชือเหลือง

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๐๘

เด็กหญิงสวรรญา จันตุ้ม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๐๙

เด็กหญิงสกาย เครเซ่
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๑๐

เด็กหญิงดริยา อุพลไกรสิห์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๑๑

เด็กหญิงทัศณีวรรณ โกยรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๑๒

เด็กหญิงชฎาภรณ์ สัทธาพร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๑๓

เด็กชายธนกฤต ปาทาน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๑๔

เด็กหญิงอมลวรรณ รัสมี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๕ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๑๓๑๑๕

เด็กชายศักดินนท์ เสาธงทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๑๖

เด็กชายรัฐภูมิ กุสารัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๑๗

เด็กชายฐิติพัฒน์ สมพรสิริ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๑๘

เด็กชายนวมินทร์ รสหอม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๑๙

เด็กหญิงบุญญาพร แก้วหานาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๒๐

เด็กชายปวรุตม์ พิประโคน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๒๑

เด็กชายกษิดิศ สนองดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๒๒

เด็กหญิงวราทิพย์ โกยรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๒๓

เด็กหญิงมานิตา หงษ์ทอง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา ตุ้มทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๒๕

เด็กหญิงธนัชชา จินตานนท์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๒๖

เด็กหญิงชลธิดา บุญทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๒๗

เด็กชายกรวิชญ์ กองสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๒๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองเกลียง

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๒๙

เด็กชายพัทธนันท์ คงทวี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๓๐

เด็กชายธีรศานต์ ทะยานรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๓๑

เด็กชายโชคอนันต์ โพธิแก้ว

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๓๒

เด็กชายยูโร นะสุนรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๓๓

เด็กหญิงกฤตวรรณ เขียวอ่อน
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกระสัง ท่าสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๓๔

เด็กชายชิติพัทธ์ พิมพาคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๓๕

เด็กชายธนาสิทธิ

์

หัดไทยทระ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๓๖

เด็กชายธีรภัท ราษีสวย
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๓๗

เด็กชายปติกร ศิริสุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๓๘

เด็กชายศักดา เจริญรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๓๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จิตสัตย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๔๐

เด็กหญิงจิรัชยา บุญรอด
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๔๑

เด็กหญิงชมพูนุท พรมบุตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๔๒

เด็กหญิงณภัทร นุโยนรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๔๓

เด็กหญิงธนัชชา พิมพ์น้อย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๔๔

เด็กหญิงบุญญิสา บุญยงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๔๕

เด็กหญิงปริชญา มะนารัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๔๖

เด็กหญิงปวีณา ผลบุญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๔๗

เด็กหญิงปาริชาติ พิศเพ่ง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๔๘

เด็กหญิงพิชญธิดา สุมานิตย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๔๙

เด็กหญิงมัลลิกา บุหงา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๕๐

เด็กหญิงวาสนา จริตรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๕๑

เด็กหญิงอินทิวา สีหา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๕๒

เด็กชายชัยวัฒน์ จะรอนรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๕๓

เด็กชายธีรดนย์ กิตติกาขจร
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๕๔

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

นุสายรัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๕๕

เด็กชายพัสนัย ยังรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๕๖

เด็กหญิงกรพินธ์ วันทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๕๗

เด็กหญิงจิลาลักษณ์ ดังถวิล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๕๘

เด็กหญิงเบญญาภา เทียมเลิศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๕๙

เด็กหญิงปวีณา สำรวมจิต
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๖๐

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทองเกลียง

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๖๑

เด็กหญิงพิยดา หมายสุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๖๒

เด็กหญิงวลัยภรณ์ ใจบุญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๖๓

เด็กหญิงศิรประภา พระพรหม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๖๔

เด็กหญิงสโรชา ก่อแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๖๕

เด็กหญิงสุชาวดี แซมสำราญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๖๖

เด็กหญิงสุนิษา หัดไทยทะระ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๖๗

เด็กหญิงอรวรรณ จูงรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๖๘

เด็กหญิงอาทิตยา ใจการ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๖๙

เด็กชายนพดล กิรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๗๐

เด็กชายนิพิฐพนธ์ พิมพ์จันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๗๑

เด็กชายพลพล ประจันบาล
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๗๒

เด็กชายพีรากร ศิริสำราญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๗๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ดวงจำปา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๗๔

เด็กชายภูวฤทธิ

์

สายบุตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๗๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

การกระสัง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๗๖

เด็กชายอานนท์ เการัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๗๗

เด็กชายเอกวัฒน์ วิวรรณ์รัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๗๘

เด็กหญิงณฤศษา ศักดิศรีกลม

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๗๙

เด็กหญิงณัฐชา กกรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๘๐

เด็กหญิงณัฐวดี ก่อแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๘๑

เด็กหญิงนภัสสร ซ่อนกลิน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๘๒

เด็กหญิงปณพร แสนทวีสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๘๓

เด็กหญิงปาริฉัตร เจริญสวัสดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๘๔

เด็กหญิงปยวรรณ ผลเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๗ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๘๕

เด็กหญิงพัทริน เทียงธรรม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๘๖

เด็กหญิงพิมพิศา คัชมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๘๗

เด็กหญิงวรรณศรี อมากรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๘๘

เด็กหญิงสิริวิมล อักษร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๘๙

เด็กหญิงสุนิสา ก่อแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๙๐

เด็กหญิงสุพรรณษา จำเริญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๙๑

เด็กหญิงอโนมา เพ็ชรเลิศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๙๒

เด็กชายธีรภัทร พรมสวัสดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๙๓

เด็กหญิงณัฎฐาเนตร ฉะอ้อนศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๙๔

เด็กหญิงนริตา แก้ววัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๙๕

เด็กหญิงวีรยา ก๊กรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๙๖

เด็กหญิงสุภิตา เจนรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๙๗

เด็กชายธนายุ คิดกล้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๙๘

เด็กหญิงนารินทร์ ประดิษฐ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๑๙๙

เด็กหญิงพาขวัญ ชัยสุวรรณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๐๐

เด็กหญิงศศิกานต์ นิเรียงรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๐๑

เด็กหญิงสุชานาถ การกระสัง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๐๒

เด็กหญิงอาทิตยาร์ พิชนาหะรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๐๓

เด็กหญิงเบญญทิพย์ ทองเกลียง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๐๔

เด็กหญิงรักชนก กกรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๐๕

เด็กหญิงวิสสุตา พินิรัมย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๐๖

เด็กหญิงอำภา หาสุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๐๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ กุรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๐๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุขจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๐๙

เด็กหญิงณัฐนิชา ทองเหมาะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๑๐

เด็กหญิงสุพัตรา มรกฎ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๑๑

เด็กหญิงอภิญญา อินทวิเศษ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๑๒

เด็กหญิงอรวรา ศิริสำราญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๑๓

เด็กหญิงเรวดี ม่วมกระโทก
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๑๔

เด็กชายทักษิณ ภาคเดียว
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๑๕

เด็กชายนัทธพงศ์ ปนประภาภรณ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๑๖

เด็กชายพชรพล สุ่มมาตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๑๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ หาสุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๑๘

เด็กชายธงเธียร อินกะสังข์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๑๙

เด็กหญิงณัฐชา แก้วจุมพล
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๘ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๑๓๒๒๐

เด็กหญิงแปง บุญรอด
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๒๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา สายศร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๒๒

เด็กหญิงรุ่งนภา นิสัยรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๒๓

เด็กหญิงสุชาดา วงศ์สุวรรณ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๒๔

เด็กชายปฏิภาณ มาลัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๒๕

เด็กหญิงนิชาดา พิชนาหะรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๒๖

เด็กหญิงกรศศิร์ วงศ์ทองเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๒๗

เด็กหญิงกรุณา พ่อค้า
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๒๘

เด็กหญิงกัลยกร พรหมประเสริฐ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๒๙

เด็กหญิงธัญชนก กุสารัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๓๐

เด็กหญิงธัญญาธิษณ์ ดัชตุยาวัต
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๓๑

เด็กหญิงปฏิญญา ดัชถุยาวัด
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๓๒

เด็กหญิงประภัสสร กำรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๓๓

เด็กหญิงวรัญญา สมานมิตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๓๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สมหมาย
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๓๕

เด็กชายนิทัสน์ สินสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๓๖

เด็กหญิงณัฐธิดา พรวาป
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ฉัตรทัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๓๘

เด็กหญิงนิลาวรรณ ประจันบาล
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๓๙

เด็กหญิงรวิวรรณ เจนถูกใจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๔๐

เด็กหญิงลลิตา ดาราย้อย
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๔๑

เด็กหญิงศิรินทรา แก้วศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๔๒

เด็กชายกฤษฎา จริตรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๔๓

เด็กชายศิริวัฒน์ วิรุณพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๔๔

เด็กหญิงนลิณี ดีล้อม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๔๕

เด็กหญิงนิชา คงปราโมทย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๔๖

เด็กหญิงม่านไหม กะรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๔๗

เด็กหญิงศุจินันท์ ทิมเกตุ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๔๘

เด็กหญิงสุพรรษา ร่าเริงยิง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๔๙

เด็กหญิงอาทิตยา พันธ์ุรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๕๐

เด็กชายณ้ฐกิจ กริดรัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๕๑

เด็กหญิงกมลวรรณ คงสบาย
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๕๒

เด็กหญิงฉันทนา ธงทันที
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เข็มทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๕๔

เด็กหญิงมุธิตา เกือกรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗๙ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๑๓๒๕๕

เด็กหญิงวาสนา พิมพ์ดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา ประสงค์สุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๕๗

เด็กหญิงนครินทร์ วิเศษรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๕๘

เด็กหญิงนลินี กาจักษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๕๙

เด็กหญิงพิชญา เจริญรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๖๐

เด็กชายกิตติ ศรีจันปทิว
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๖๑

เด็กชายมินท์ธาดา ประจันบาล
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๖๒

เด็กชายวานิชย์ กิรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๖๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ ไกรรัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๖๔

เด็กหญิงบุษยา ยินดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๖๕

เด็กหญิงปานวาด พิมพ์จันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๖๖

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๖๗

เด็กหญิงอนัญญา สุภาพ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๖๘

เด็กหญิงอินทิรา เชิดสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๖๙

เด็กชายณัฐพล ลีศัตรูพ่าย

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๗๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก้วสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๗๑

เด็กหญิงอรวรา รอบยิง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๗๒

เด็กหญิงณาติมา แก้วสอน
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๗๓

นางสาวเมนุกา หนูจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๗๔

เด็กชายทัตเทพ บุญวร
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๗๕

เด็กหญิงดวงกมล สุลินบูรณ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๗๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ หอมจันทร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๗๗

เด็กหญิงนันทิราพร สุซงไชย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๗๘

เด็กหญิงพาขวัญ สุขน้อย
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๗๙

เด็กหญิงมะลิวัลย์ เริกไชย
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๘๐

เด็กหญิงสุวรรณี ร่าเริงยิง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๘๑

เด็กชายวิวัฒน์ บังทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๘๒

เด็กชายสุรเชษฎ์ อ่อนตา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๘๓

เด็กหญิงจิดาภา ชัยสุวรรณ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๘๔

เด็กหญิงปยภัทร ละอองดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๘๕

เด็กหญิงรัตติกาล สุดสังข์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๘๖

เด็กหญิงศุภานัน ประทุมคีรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๘๗

เด็กชายณัฐพล หาญยิง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๘๘

เด็กชายธนกร คงแรง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๘๙

เด็กชายนพดล บุณยาจิณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๐ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๙๐

เด็กชายภูมิ กาละสีรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๙๑

เด็กชายสนันตน์ ประเสริฐศรีสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๙๒

เด็กหญิงณัชชา อินทร์ชู
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๙๓

เด็กหญิงนิชดา อนาจรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๙๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุดตะชา
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๙๕

เด็กหญิงมัณฑนา เพือนรัมย์

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๙๖

เด็กหญิงวรรณนิษา จริตรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๙๗

เด็กหญิงสกุลตรา ประทุมทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๙๘

เด็กหญิงสิริพรรณ ฤทธิรัมย์

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๒๙๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ยืนยง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๐๐

เด็กหญิงเสาวภา สวัสดิกิจจานท์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๐๑

เด็กชายกิตติกร มณีนิล
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๐๒

เด็กหญิงเจนจิรา อุตสาหรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๐๓

เด็กหญิงณัฐวดี ตอพล
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๐๔

เด็กหญิงนฤมล เครือทะนุ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๐๕

เด็กหญิงปณณิกา เสาวพัฒน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๐๖

เด็กหญิงยุภาวดี พัดรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๐๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ การเพียร
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๐๘

เด็กชายศรายุธ กางรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๐๙

เด็กหญิงกนกอร อ่อนพฤกษ์ภูมิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๑๐

เด็กหญิงธนิฏฐา สุขอร่าม
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๑๑

เด็กหญิงปยฉัตร วิชัยยงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๑๒

เด็กหญิงพรไพลิน นิสัยรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๑๓

เด็กหญิงวราพร อนุลาวัพพ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๑๔

เด็กหญิงสุภานัน ไชยพันธ์ุ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๑๕

เด็กหญิงณิชกานต์ บุตรสุด
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๑๖

นางสาวธันยกานต์ อภิศรสิริ
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๑๗

นางสาวจิรัชญานันท์ สิลินทบูล
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๑๘

นางสาวพิมพ์ชนก แปนศิริมงคลกุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๑๙

นางสาวรัตตันู สายแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๒๐

นางสาวสุจิตรา เชิดสุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๒๑

นายชลสิทธิ

์

จริตรัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๒๒

นายทนงศักดิ

์

ธิรอดรัมย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๒๓

นายอภิวัฒน์ เพ็ชรเลิศ
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๒๔

เด็กชายวสันต์ เสียงวังเวง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๑ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๑๓๓๒๕

นายสหรัฐ คลีกร
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๒๖

นางสาวศิริรัตน์ นุยันรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๒๗

นายทักษิณ จริตรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๒๘

เด็กชายธนากร แนบเนียร
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๒๙

นายอภิลักษณ์ มีแยบ
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๓๐

นางสาวจิตลดา เสียงวังเวง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๓๑

นางสาวสุภาพร พนิรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๓๒

นายศุภกร ศิริมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๓๓

นายสุทธิพร คงแรง
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๓๔

เด็กชายอนุชา แกจะสน
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๓๕

นายจักรทิพย์ เฉลิมรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๓๖

นายเมธิส สุขแม้น

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๓๗

นางสาวธิดารัตน์ เกิดพระ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๓๘

นางสาวนงลักษณ์ สุทินรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๓๙

นางสาวนันทินีษ์ ดีชอบ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๔๐

นางสาวนำหวาน แก้วพินึก
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๔๑

นางสาวปยะธิดา เกรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๔๒

นางสาวพัณณิตา เสริมชือ

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๔๓

เด็กหญิงอรพิมล ปนหอม
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๔๔

เด็กหญิงณัฐนรี ยวงทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๔๕

นางสาวธันยาภรณ์ พินิจรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๔๖

นางสาวพรรณพัสสา วงศ์ลักคณา
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๔๗

นางสาวอารีญา อานันท์
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๔๘

นายฐิติพงษ์ สมพงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๔๙

นายธนพล ยืนยง
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๕๐

นายธีรภัทร ชัยสุวรรณ
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๕๑

นายยุทธศาสตร์ สังเกตกิจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๕๒

นายวัชรพล คนึงหาญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๕๓

เด็กชายสัญญา กล้าหาญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๕๔

เด็กหญิงจิรัชฏิกานต์ ศักดิศิริ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๕๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ทะเรรัมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๕๖

นางสาวณัฐพร ถัวประโคน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๕๗

นางสาวนลินนิภา ภาคเดียว
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๕๘

นางสาวนิสิตา นะรุนรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๕๙

นางสาวเสาวลักษณ์ ฉลาดเจน
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๒ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๖๐

นางสาวอัษฎาพร ชนะบุญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๖๑

นางสาวหทัยชนก นะรมรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๖๒

นางสาวกนกวรรณ ซ่อนกลิน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๖๓

นางสาวศิรินทร์รัตน์ อินทร์รัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๖๔

นางสาวทิพธัญญา ชิมรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๖๕

นางสาวจันทร์สุจิตรา รุ่งเรือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๖๖

นางสาวณัฐสุดา ขรุรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๖๗

นางสาวบุญญานุช อุปแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๖๘

นางสาวพิกุลศรี เกาะรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๖๙

นางสาวอารินดา ดาราย้อย
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๗๐

นายศุภเชษฐ์ อรรคมุต
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๗๑

นายสิทธิพงศ์ ดวงดาวพารัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๗๒

นางสาวปนัสยา ส่งชัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๗๓

นางสาวสนธยา นิกูลรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๗๔

นางสาวสุกัญญา พารารัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๗๕

นายโกวิท อึงไพร

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๗๖

นายจารุกิตต์ เพชรเลิศพูนผล
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๗๗

นางสาวพรนภา งามเชย
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๗๘

นางสาววราภรณ์ ทูลเกียรติวัฒนา
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๗๙

นางสาววิชุดา ดัชถุยาวัช
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๘๐

นางสาวสุชาดา วงงาน
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๘๑

นายชลชาติ กระแจะจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๘๒

นายภาคิน นุสรรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๘๓

นางสาวกนกนิภา กิรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๘๔

เด็กหญิงกรรณิกา ฤกษ์ชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๘๕

นางสาวดาวเรือง

่

จันทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๘๖

นางสาวนิตยา เนือแก้ว

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๘๗

นางสาวนิลธิรา เกือกรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๘๘

นางสาวพัชทรีพันธ์ ทะยานรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๘๙

นางสาวสุภัสสร สมานเมือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๙๐

เด็กชายศิลา สุขใหญ่
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๙๑

เด็กชายชัยวัฒน์ รสหอม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๙๒

นางสาวณัฐกมล สุดสม
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๙๓

นายอาทิตย์ แสนกล้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๙๔

นายอภิเดช นิรัยรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๙๕

นายสิทธิชัย วงศ์สุวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๙๖

นางสาวแพรทอง การถาง
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๙๗

นายสุริยา มาลาดวง
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๙๘

นางสาวกัญญาวีร์ จะชนรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๓๙๙

นางสาวกาญจนา เกิดสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๐๐

นางสาวสินีนาฏ ภูมิโคกรักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๐๑

นายสุธีร์ ปาทาน
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๐๒

นางสาวจันทิมา เสามัน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๐๓

นางสาวมาริณี กำจัด
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๐๔

นางสาวเจนจิรา เพ็ชรเลิศ
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๐๕

นางสาวนำผึง

้

สังข์โสม
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๐๖

นางสาวภูริตา เอ็นดู
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๐๗

นางสาวอารีรัตน์ สุดตานนท์
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๐๘

นายธนภัทร ประเสริฐศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๐๙

นายธรรมศักดิ

์

รุ่งเรือง
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๑๐

นายอัครพงษ์ นุการรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๑๑

นางสาวกาญจนา วงค์งาน
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๑๒

นางสาวณัฐริกา กมลรัมย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๑๓

นางสาวเบญจมาพร เพประโคน
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๑๔

นางสาวจุฑาทิพย์ สุริเย
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๑๕

นางสาวนริศรา ฤกษ์ชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๑๖

นางสาวผุสดี ชัยสุวรรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๑๗

นางสาวฤทัยชนก สายจันสว่าง
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๑๘

นางสาวอารียา อมากรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๑๙

นางสาวอาลิษา ธงทันที
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๒๐

นายกฤษณะพงษ์ พิรัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๒๑

นายฐิติศักดิ

์

จำปาทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๒๒

นายโยธิน ประคองสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๒๓

นายเอกรินทร์ กริดรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๒๔

นางสาวกัญญาศิริ ดัชถุยาวัด
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๒๕

นางสาวธนาทรน์ ขะชีฟา
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๒๖

นางสาวปริณดา วงษ์เตมีย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๒๗

นายวุฒิชัย ซ่อนกลิน

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๒๘

นางสาวพิยดา กางรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๒๙

นายทักษ์ดนัย นำคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๓๐

นางสาววรรณิภา ก่อแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๓๑

นายชัยวัตร แก้วยก
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๓๒

นายชาคริต นุชาญรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๓๓

นายศรัณย์ภัทร ยวงเพชร
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๓๔

นายศราวุธ สุทธิมาศมงคล
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๓๕

นายศิริวัฒน์ ประเสริฐศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๓๖

นายสรกฤช สุขินาดิศร
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๓๗

นางสาวกรรณิการ์ แก้วรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๓๘

นางสาวชลิตา วิลัยรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๓๙

นางสาวพัชมณ โชคเกิด
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๔๐

นางสาวรุ่งฟา ประเสริฐศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๔๑

นางสาวเสาวลักษณ์ บัวสิม
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๔๒

นางสาวภิญญาดา รัตนาทีวัฒน์

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๔๓

นางสาวนริสา แก้วยก
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๔๔

นางสาวปนมณี ปรีดา
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๔๕

นางสาวศิริลักษณ์ สัตตารัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๔๖

นางสาวสุวนันท์ เจียมรัมย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๔๗

นายกิตติพงษ์ ประเสริฐศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๔๘

นางสาวสุมณฑา แถบเงิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๔๙

นางสาวนภา สระแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๕๐

นางสาวสุพรรษา ตระกูลรัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๕๑

นายจิรภัทร ทะเนตรรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๕๒

นายอรรถพล พิมพ์ดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๕๓

นายรัฐศาสตร์ ทองสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๕๔

นางสาวณัฐชา เสียงวังเวง
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๕๕

นางสาวสุดา นุแรมรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๕๖

นายยุทธนา รัตนนท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๕๗

นางสาวเจนจิรา นิมินรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๕๘

นางสาวทัศนีย์ สายยศ
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๕๙

นางสาวอัมราวดี จริตรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๖๐

นางสาวเจนจิรา กิจภักดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๖๑

นายสุทธิพงษ์ แปนสุขา
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๖๒

นางสาวอิงออน มีพร
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๖๓

นายธนกร ชัยสุวรรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๖๔

นายภูตะวัน หมายชืน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๖๕

นางสาวเด่นณภา บำรุงแคว้น
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๖๖

นางสาวอรพิน พรหมสวัสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๖๗

นายณัฐพงศ์ วาพัดไทย
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๖๘

นายทรัพย์ทวี พิศเพลิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๖๙

นายเมธา กิจสงสาร
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๗๐

นางสาวพิมพิไล โพดรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๗๑

นางสาววิยะดา เกือรัมย์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๗๒

นางสาวศิริวรรณ สุภาพ
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๗๓

นางสาวสุภาวินี อุทธารัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๗๔

นางสาวระพีพรรณ์ ศิริสำราญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๗๕

นายวรวุธ ฤกษ์ชัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๗๖

นายเสกสรรค์ จักร์พิมพ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๗๗

นายทวีศักดิ

์

ขจีฟา
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๗๘

นายธนาการณ์ จริตรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๗๙

นางสาวพจมาน ประโคนชัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๘๐

นางสาวปรายฟา ทะนารัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๘๑

นางสาววาสนา พันธุ์เข็มทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๘๒

นายธนัทชา สายชุมดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๘๓

นายอดิศักดิ

์

สืบสวน
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๘๔

นายอนุพล สุดสม
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๘๕

นายอนุสร ทองนำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๘๖

นางสาวอารียา อะพินรัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๘๗

นายภคิน สนันนามวัฒน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๘๘

นางสาวนรีรัตน์ อุตขันธ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๘๙

นางสาวปภาวี พวงพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๙๐

นางสาวพรรณิกา พินิจรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๙๑

นางสาวอารีรัตน์ วิเวกรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๙๒

นายราม เกิดมลรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๙๓

นายณรงค์ศักดิ

์

สุขสำราญ
๑๓/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๙๔

นางนฏกร แก้วชนะ
๒๘/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๙๕

นางรืนพิมล

่

จันทกุล
๑๗/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๙๖

นางสาววนิกา รอบแคว้น
๑๑/๐๓/๒๕๓๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๙๗

นางสาววรรณกร แก้วสอน
๘/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๙๘

ว่าทีร้อยตรีสด

่

โยมไธสง
๙/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๔๖๐/๑๓๔๙๙

เด็กชายศตพร รักคบ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง สุพลศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๐๐

เด็กชายเขมจิรา ขจีรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๐๑

เด็กชายพันธิตรา กล้าหาญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๐๒

เด็กชายนฤตย์ธร หลงพิมาย
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๐๓

เด็กชายณหทัย เจริญตระกูลปติ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๐๔

เด็กชายนิรัชพร เกิดสมบัติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๐๕

นางวงเดือน ศรีจินดา
๑๗/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโนนกลาง สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๐๖

นางสาวจุฑามณี วาทนเสรี
๑๙/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโนนกลาง สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๐๗

นายภัควัฒน์ โสธร
๐๗/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโนนกลาง สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๐๘

นายพรชัย แพนแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโนนกลาง สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๐๙

นางสาวนิภากร จันพลแสน

้

๐๕/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโนนเพกา สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๑๐

เด็กหญิงณิชกานต์ สวัสด์ไธสง
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเพกา สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๑๑

เด็กชายธนภัทร โกสม
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๑๒

เด็กหญิงวิภาวินี เยรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๑๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา ตังไว้รัมย์

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๑๔

เด็กหญิงจิตรานุช แซ่ลี

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๑๕

เด็กหญิงศุภานัน แด่ริรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๑๖

เด็กหญิงสุวิชาดา ศิลปชัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๑๗

เด็กหญิงนันทิพัฒน์ ศรีพงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๑๘

เด็กหญิงจิตรสินี เปรมปรีดิ

์

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๑๙

เด็กหญิงกมลนัทธ์ ดอกขาวรัมย์
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๒๐

เด็กชายยุทธการ แด่ริรัมย์
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๒๑

เด็กชายภูวดล คล้ายคลึงมี
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๒๒

เด็กชายชูวิทย์ มลิวรรณ์
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๒๓

เด็กชายภัทรกร วิไลฤทธิ

์

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๒๔

เด็กชายอติรัณณ์ ปดนา
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๒๕

เด็กชายสหภาพ ฉิมสวัสดิ

์

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๒๖

เด็กชายธิติกร แซ่ลี

้

๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๒๗

เด็กชายวรวัฒน์ สูญนอก ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๒๘

เด็กชายวรวิทย์ โลหิตะ
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๒๙

เด็กชายจิรภัทร ตังไว้รัมย์

้

๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๓๐

เด็กหญิงวิชญาพร ต๊ะเอ้ย
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๓๑

เด็กหญิงธณัสสนัน จีนเพชร ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๓๒

เด็กหญิงบงกชพร สิงห์เงา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๓๓

เด็กหญิงวรัชพร ตังไว้รัมย์

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๓๔

เด็กหญิงภคพร สีดาเจาะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๓๕

เด็กหญิงนุชรดี แดงชำรัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๓๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพ สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๓๗

เด็กชายวสันต์ แสนจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลัด สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๓๘

เด็กชายสุทธิชัย ปะทัง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลัด สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๓๙

เด็กชายคุณานนต์ แสงมณีวงษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลัด สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๔๐

เด็กหญิงกมลวรรณ มะลาศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลัด สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๔๑

เด็กหญิงนิภาวรรณ์ คุ้มสุวรรณ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลัด สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๔๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ ยาสุขี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลัด สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๔๓

เด็กหญิงวรรณพร พาจำปา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังปลัด สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๔๔

เด็กชายณัชพล พิศดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๔๕

เด็กชายเกรียงไกร นามพันธ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๔๖

เด็กชายจิรกิตติ

์

โพธิเรือง

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๔๗

เด็กชายพงศกร วรจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๔๘

เด็กชายภูริภัทร พาดไธสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๔๙

เด็กชายรัฐภูมิ แหวนเพชร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๕๐

เด็กชายศรายุ วากฤษ์ดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๕๑

เด็กชายชนพัฒน์ แย้มศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๕๒

เด็กหญิงอมลวรรณ์ นันท์โพธิเดช

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๕๓

เด็กหญิงชาลิสา ล้างปา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๕๔

เด็กหญิงณัฐกมล ตอรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๕๕

เด็กหญิงศิรินัน แรดไรรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๕๖

เด็กหญิงวรนุช ทรงรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๕๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เประดา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๕๘

เด็กหญิงสุพรรษา เจียมทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๕๙

เด็กหญิงอลิสา โสมอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๖๐

เด็กหญิงนิราภร คล้ายคลึงมี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๖๑

เด็กหญิงปทมา วงษ์กลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๖๒

นางสาวรุ่งอรุณ เอียกรานา
๑๖/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๖๓

นายประกิต ปุยะติ

๒๑/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย สุพลศรัทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๖๔

นายธีรภัทร์ สุดทารัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๖๕

นายภูธเนศ เดชกุลรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๖๖

นายรวิพล นพดล
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๖๗

นายภูวรินทร์ พรมจันทา
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๖๘

นายสืบศักดิ

์

ชุ่มเสนา
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๖๙

นายชัยวัฒน์ ไชยยงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๗๐

นายธนากร รอดนวล
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๗๑

นายอัษฎาวุธ ยุติธร
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๗๒

นายกฤษฏา คิมหันต์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๗๓

นายกฤษณะ ชมภู่
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๗๔

นายกิตติ ประกินัง
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๗๕

นายชำนาญ นามขันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๗๖

นายชโยดม ไกรจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๗๗

นายเขตสยาม ขาวสะอาด
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๗๘

นายณัฐดนัย กาญจนะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๗๙

นายธันยวัต เพียรชนะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๘๐

นายธันวา งัดโคกกรวด

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๘๑

นายธิติวุฒิ บุญนาดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๘๒

นายธีรวุธ ชุดพิมาย
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๘๓

นายธีร์ธวัช ภูมิกอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๘๔

นายนนทนันท์ ปญญาพิมพ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๘๕

นายประวิทย์ แสนแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๘๖

นายอนันท์ พระเจริญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๘๗

นายอธินันท์ มณีพร้าว

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๘๘

นายวุฒิชัย ศรีบุญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๘๙

นายสิทธิกร สามารถ
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๙๐

นายจักริน วิลัยฤทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๙๑

นางสาวธนาภา ชุ่มนาค
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๙๒

นางสาววิชิดา ยินดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๙๓

นางสาวสิรภัทร บุญคง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๙๔

นายอิจิโร่ ทาจิม่า
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๙๕

นางสาวณัฐธิดา ดงนางรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๙๖

นางสาวเก็จมณี ร่มเย็นรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๙๗

นายศศิษฐ์พงษ์ บุ้งทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๙๘

นายภัทรนนท์ กิติสกนธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๕๙๙

นางสาววิวาห์ นิมิตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๐๐

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ตองติดรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๐๑

นายสาวิตต์ สิมวิเศษ
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๐๒

นายสุปรีชา ชาติวานิชกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๐๓

นายอมรเทพ ตอรบรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๐๔

นายอรรถพล คำชาย
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๐๕

นายอิสระพงศ์ ทิวกระโทก

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๐๖

นางสาวอิสรา สุทธิทักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๐๗

นายทักษิณ ทีรัก

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๐๘

นายศักรินทร์ เริมรักรัมย์

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๐๙

นายปาณัท ลือนาม
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๑๐

นายกรวิชญ์ แล้วด้วง
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๑๑

นางสาวขณิษฐา สัญจรรัต
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๑๒

นายธนากร พิศดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๑๓

นายพงศกร แล้วด้วง
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๑๔

นางสาวพรรณิภา ดีรมรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๑๕

นางสาวมีนา ปราบไธสง
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๑๖

นางสาวศิลาณี แก้วภูมิแห่

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๑๗

นางสาวสุภนิดา อุดใจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๑๘

นางสาวสุภาพร อินสำราญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๑๙

นางสาววรรณพร ไร่พริก
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๒๐

นางสาวพิมพิลัน ทาคำสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๒๑

นางสาวกัญญา คำจอน
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๒๒

นางสาวจิราวรรณ รังสีรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๒๓

นางสาวชนิดาพร ภูคำศักดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๒๔

นางสาวชลธิชา ทะโทน
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๒๕

นางสาวณัฐริกา แต้มสุด
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๒๖

นางสาวนริศรา แสนมี
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๒๗

นางสาวนัฎฐา สาทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๒๘

นางสาวปานชีวา คูสำโรง
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๒๙

นางสาวพนิดา ทองเสริม
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๓๐

นางสาวพัชรินทร์ สาวัตถี
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๓๑

นางสาวมณีแก้ว โยโพธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๓๒

นางสาวลดาวรรณ์ พันธุ์ดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๓๓

นางสาวลลิตา รอดเกตุ
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๓๔

นางสาววริศรา โพธินา
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๓๕

นางสาววิไล ยาสุขศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๓๖

นางสาวศิริมณี อยู่ระมัด
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๓๗

นางสาวสกุลนันท์ สะตะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๓๘

นางสาวสุกัญญา ทองทา
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๓๙

นางสาวสุธิญา จงใจดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๔๐

นางสาวสุพรรษา แสนโคตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๔๑

นางสาวสุพิชชา พลแสน
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๔๒

นางสาวอารียา ธรรมประทีป
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๔๓

นางสาวอติพร น้อยมณี
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๔๔

นางสาวเจนจิรา ปาเละ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๔๕

นางสาวไอริณ นามอินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๔๖

นางสาวสิรภัทร ลงเรียง
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๔๗

นางสาวกุลธิดา เต็นรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๔๘

นางสาวกุลจิรา บุญทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๔๙

นางสาวจิราวรรณ อุดใจ
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๕๐

นางสาวนฤมล ทองสม
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๕๑

นางสาวปยะมาศ ตอรบรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๕๒

นางสาวพวงแก้ว ฉัตรไธสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๕๓

นางสาวพัชรินทร์ ศรีลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๕๔

นางสาวมนต์นภา พรมพิมล
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๕๕

นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์นัน
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๕๖

นางสาววิจิตรา ทะลาลัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๕๗

นายวิษณุ ชาติงาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๕๘

นางสาวศิรินภา ประกฎไทย
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๕๙

นายสรรเสริญ มุ่งดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๖๐

นายสิทธิพล สุขแสนศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๖๑

นางสาวสิริยากร บุตรเพ็ชร
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๖๒

นางสาวสุชาทินี ชุ่มเสนา
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๖๓

นางสาวสุทธิดา ท้าวพา
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๖๔

นางสาวอินธิรา นวนไธสง
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๖๕

นางสาวเนติยา บุญครอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๖๖

นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยสุข
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๖๗

นายสหรัฐ จงมัน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๖๘

นายณัฐพล วรรณกิจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๖๙

นายนันทกานต์ กุพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๗๐

นายบริบูรณ์ ผลทำมา
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๗๑

นายพงศกร ลินลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๗๒

นายพชร นานา
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๗๓

นายพิภัช หินกอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๗๔

นายภูชิชย์ วิเทียนเทียบ
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๑ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๗๕

นายอานนท์ บุญตรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๗๖

นายชัยพิพัฒ โล่ห์เจริญวานิช
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๗๗

นางสาววรรณวนัช ทองอินทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๗๘

นายวีรฉัตร จันทบาล
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๗๙

นายศุภกิตต์ ลือนาม
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๘๐

นายอนุภัทร ศิริมา
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๘๑

นายเอกรินทร์ เรียไรรัมย์

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๘๒

นายกฤษณะ ยินดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๘๓

นายจิรวัฒน์ ปราโสรักษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๘๔

นายบุญญินท์ แก้วปน
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๘๕

นายปณิภัทร นาคปล้อง
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๘๖

นายปรมัส พันธ์วงศ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๘๗

นางสาวกมลชนก อินมะณี
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๘๘

นางสาวจิราพัชร หนองหาร
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๘๙

นางสาวชนาพร กึนรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๙๐

นางสาวณัฐกานต์ เซรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๙๑

นางสาวณิชนันท์ ดีดพินรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๙๒

นางสาวลลิตา สะเทิงรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๙๓

นางสาวสุกัญญา ทองสม
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๙๔

นางสาวสุชาวดี ริวกลาง

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๙๕

นางสาวอรัญญา เต็มตารัมย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๙๖

นางสาวถวิกา เจียมทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๙๗

นางสาวนฤมล สานสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๙๘

นายชัยณรงค์ ตามสีรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๖๙๙

นางสาวณัฐภรณ์ ศรีภา
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๐๐

นางสาวปญญาพร จันเหลือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๐๑
นางสาวพรรณประภา

ภูมลี
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๐๒

นางสาวศิริประภา ประพฤตินอก
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๐๓

นางสาวสุพัตตรา ชัยพร
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๐๔

นางสาวฉันทนา ดาวเรืองรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๐๕

นายธนากร สุภาพ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๐๖

นายอังค์ถัด ทีรักษ์

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๐๗

เด็กชายเจษฎาวุธ บุญประกอบ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๐๘

เด็กชายณภัทร วงศ์ม่าน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๐๙

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยนอก
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๒ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๑๐

เด็กชายปญญชัย ศรีไมล์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๑๑

เด็กชายพชรพล เวสา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๑๒

เด็กหญิงกานต์ธีรา โสภา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๑๓

เด็กหญิงชลิดา ยินดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๑๔

เด็กหญิงญานิศา เกษสิมมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๑๕

เด็กหญิงธนพรรณ บึงพับ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๑๖

เด็กหญิงพิชชาพร โคตรสาร
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๑๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา นพดล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๑๘

เด็กหญิงภัทรธิดา
พัฒนตระกูลเจริญ ๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๑๙

เด็กหญิงเมธาวี อิมเงิน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๒๐

เด็กหญิงวรัญญา เยรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๒๑

เด็กหญิงวิรดา ฉัตรพิมาย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๒๒

เด็กหญิงศศิภา คงทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๒๓

เด็กหญิงศุภวรรณ พัวพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๒๔

เด็กหญิงอนิมา บุตรแสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๒๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

คำเสียน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๒๖

เด็กชายธนทัต ปะโกติโย
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๒๗

เด็กชายนัทธพงศ์ อบมาลี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๒๘

เด็กชายยศภัทร ตอรบรัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๒๙

เด็กชายวัฒนากร เหลืองณัฐรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๓๐

เด็กชายวิษณุ ยอดนำคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๓๑

เด็กชายเสกข์สิทธิ

์

แดงเรียงรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๓๒

เด็กชายอดิเทพ บุญพร้อม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๓๓

เด็กชายเอกชน หินโทน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๓๔
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์ มะลิรัมย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๓๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิมาลรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๓๖

เด็กหญิงกัญญาพร เจียมทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๓๗

เด็กหญิงจันทกร มะลิรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๓๘

เด็กหญิงต้นข้าว แซ่อึง

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๓๙

เด็กหญิงนนทิชา วรโพด

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๔๐
เด็กหญิงปานเนตรชนก

คุ้มทัว

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๔๑

เด็กหญิงปาริชาติ เกียงไธสง

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๔๒

เด็กหญิงพรรณพร ดีรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๔๓

เด็กหญิงรัตน์ดาพร พระครูรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๔๔

เด็กหญิงวนัชพร จันดาศร
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๔๕

เด็กหญิงสไบทิพย์ บุญกล้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๔๖

เด็กหญิงสุภัทรา ควินรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๔๗

เด็กหญิงอมิตา หงจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๔๘

เด็กหญิงอริสรา สีสุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์ธี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๕๐

เด็กชายพงศ์พล แปนศิริรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๕๑

เด็กชายสิงหนาท โพธิใส

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๕๒

เด็กชายสรวิชญ์ บุดทะสี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๕๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

วงษ์แสน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๕๔

เด็กชายอิสระภาพ เดิมทำรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๕๕

เด็กหญิงจิรัฐติกาล นาชัยฤทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๕๖

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา จันบัวลา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๕๗

เด็กหญิงพรธีรา สาวิสัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๕๘

เด็กหญิงพิยดา จันมาลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๕๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชูคงคา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๖๐

เด็กหญิงรติพร สายแก้วแดง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๖๑

เด็กหญิงรุจิรัตน์ ตะยอด
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๖๒

เด็กหญิงวิจิตรา ศรศิลป
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๖๓

เด็กหญิงวิภาวี บุญจริง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๖๔

เด็กชายเจษฎาพร เปรียบสม
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๖๕

เด็กชายนิธิศ ชุ่มเสนา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๖๖

เด็กชายพชรพล เดิมทำรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๖๗

เด็กชายสิทธินนท์ นาคพิมพ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๖๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ โคตรสีเมือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๖๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สระทองปา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๗๐

เด็กหญิงณัชชา ฝากไธสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๗๑

เด็กหญิงธนภรณ์ อยู่ทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๗๒

เด็กหญิงพัชรพรรณ ดอนม่วง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๗๓

เด็กหญิงพิชญาภา บุญเต็ม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๗๔

เด็กหญิงพิมพกานต์ แซ่ตัง

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๗๕

เด็กหญิงภัทรลดา มืดอินทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๗๖

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีสนิท

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๗๗

เด็กหญิงมนทิรา ยอดสะเทิน

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๗๘

เด็กหญิงมัณฑิรา ดีจริง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๗๙

เด็กหญิงวรรณชาติ ตุใยรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๘๐

เด็กหญิงสาธิณี สิงห์แก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๘๑

เด็กหญิงสิริยากร ไชยสิงห์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๘๒

เด็กหญิงสุภัสสร ยิงดี

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๘๓

เด็กชายกมลภพ คุ้มทัว

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๘๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ภักดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๘๕

เด็กชายสิริวัฒน์ กินไธสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๘๖

เด็กหญิงจรรยามล กอไธสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๘๗

เด็กหญิงชนากานต์ ปอมไธสงส

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๘๘

เด็กหญิงบวรรัตน์ สุดตาซ้าย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๘๙

เด็กหญิงปยดา แรดไรรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๙๐

เด็กหญิงศิรภัสร พุ่มพวง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๙๑

เด็กหญิงอัญชิตา แสนโคตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๙๒

เด็กชายพันธวัช เพชรจำรัส
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๙๓

เด็กหญิงจิรัศยา กุลธินี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๙๔

เด็กหญิงปยพร ใจกล้า
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๙๕

เด็กชายจิรพนธ์ ศรีแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๙๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ บุณรัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๙๗

เด็กหญิงลลิตา ยามรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๙๘

เด็กชายภัทรพล พลพันธุ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๗๙๙

เด็กชายวีระวัฒน์ เดือนใส
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๐๐

เด็กชายอัศดินทร์ ตองติดรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๐๑

เด็กหญิงกันธิชา กอแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๐๒

เด็กหญิงเกวลิน ครุธตำคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๐๓

เด็กหญิงเมธาพร ตอรบรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๐๔

เด็กชายชัชชัย เรืองอนันท์สกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๐๕

เด็กชายกฤตพจน์ แซ่อึง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๐๖

เด็กหญิงณัฐนิชา รักษาสัตย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๐๗

เด็กหญิงลลิตา บุญธรรม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๐๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ แอ้นไธสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๐๙

เด็กหญิงอรอมล จุ่นจ่าง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๑๐

เด็กหญิงปณิดา ปราบไธสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๑๑

เด็กหญิงเมทะกา กะแจะจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๑๒

เด็กหญิงศจิษฐา แก้วศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๑๓

เด็กหญิงศศิธร ปองไธสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๑๔

เด็กหญิงสุภัสสรา นะหนู
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๑๕

เด็กหญิงอริสา แก้วเลือน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๑๖

เด็กหญิงกนกอร เจียมทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๑๗

เด็กหญิงชฎาภรณ์ แด่ริรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๑๘

นางสาวปวีณา คำมา
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๑๙

นางสาวกุลชนารถ เจียมทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๒๐

นางสาวสุทธิดา ตองติดรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๒๑

นางสาวศิริรักษ์ ภูสุรินทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๒๒

นางสาวอัฉราภรณ์ สมพงษ์พันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๒๓

นางสาวชนิกานต์ รุมดอน
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๒๔

นางสาวปยธิดา มามาก
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๒๕

นางสาวพรปวีณ์ สิงห์แก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๒๖

นางสาวกุลนาก เจริญรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๒๗

นางสาวศจีฟา พัฒนะมาศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๒๘

นางสาวซารีนา ชิตะเชียง
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๒๙

นางสาวพรรณพษา อุปชิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๓๐

นางสาวภัทรลดา เต็นรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๓๑

นางสาวภาวิตา แผ่นทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๓๒

นายกฤษดา วงค์เวียน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๓๓

นายประกฤษฎิ

์

รักษา
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๓๔

นายศุภกฤต เดือนแจ้งรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๓๕

นายอภิสิทธิ

์

พรมจันทรา
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๓๖

เด็กชายศุภกฤต เทียงคุณ

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๓๗

เด็กหญิงวริสา บุญชอบ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๓๘

นายกิตติภูมิ ตองติดรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๓๙

เด็กหญิงอรุณปภา สาแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๔๐

เด็กหญิงปยะฉัตร ยุทธอาจ
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๔๑

เด็กหญิงวรรณกานต์ ปดกอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๔๒

เด็กหญิงรุจิรา ทบดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๔๓

เด็กหญิงธนัชพร ยอดปรางค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๔๔

เด็กหญิงธิดาทิพย์ ส่งกลิน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๔๕

เด็กหญิงสุภชา วิชาชัย
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคูเมือง ปาคูเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๔๖

นายอัศวิน ดีมานนท์
๑๔/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๔๗

นางสาวนพมาศ ห่วงไธสง
๒๒/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๔๘

นางสาวรติรส แสงสุขเลิศ
๒๘/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๔๙

นางระวีวรรณ ตฤษณโชติ
๑๖/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา พรสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๖ / ๕๐๘

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๕๐

นางสาวนาฎอนงค์ ปกเคทัง
๐๙/๐๖/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๕๑

นายบุรินทร์ สารีคำ
๐๒/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๕๒

นางบุญญานี หุ้มไธสง
๐๘/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๕๓

นายเดชา หุ้มไธสง
๐๒/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๕๔

นางสาวรัตนา สุดชนะ
๐๑/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๕๕

นายทองพูน พรมจันทรา
๒๙/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๕๖

นางอรอุมา เต็มรัมย์
๐๘/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านจิก พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๕๗

เด็กหญิงจามรรัตน์ ตอรรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๕๘

เด็กหญิงปาริชาติ เดิมทำรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๕๙

เด็กหญิงวรรธนภร สงวนพรม
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ นาหนองค้า
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๖๑

เด็กหญิงวิภาพิมพ์ ทักษินนุตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๖๒

เด็กหญิงกชกร คุ้มกลาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๖๓

เด็กชายวัฒนศิลป ค้มทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๖๔

เด็กชายภูวนาท สันกลาง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๖๕

เด็กชายภานุวิชญ์ ใจดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๖๖

นางพัชรี บุญแจด
๒๐/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโสกแต้ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๖๗

นางวงเดือน ดีมานนท์
๑๒/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโสกแต้ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๖๘

นายภูธร ดีมาก
๑๘/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโสกแต้ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๖๙

นางสิริวิมล เจริญนาม
๐๘/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโสกแต้ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๗๐

เด็กหญิงปวรรณณา ขอดรัมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแต้ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๗๑

เด็กหญิงศยามล กระจ่างรัตน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแต้ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๗๒

เด็กหญิงชญานิษฐ์ มีทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแต้ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๗๓

เด็กชายวิชิต แดงเทโพ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแต้ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๗๔

เด็กชายรังสรรณ์ เตไธสง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแต้ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๗๕

เด็กหญิงสายปาน ศรีสุโข
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองติว

้

พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๗๖

เด็กหญิงชญานิน เดชกุลรัมย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองติว

้

พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๗๗

เด็กชายคงคา ปกกาถัง
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองติว

้

พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๗๘

เด็กชายกิตติกร ดีไร่
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๗๙

เด็กชายธนากร เตียงตังรัมย์

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๘๐

เด็กชายธนาทร เวฬุวนารักษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๘๑

เด็กชายธีระพงศ์ ต้นจาน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๘๒

เด็กชายนิธินันท์ ศรีภักดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๘๓

เด็กชายปุณยวัจน์ แฟงกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๘๔

เด็กหญิงธนัธพร หอมกลิน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๘๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ขันธะรักษา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๘๖

เด็กหญิงสุประวิณี พันธ์สิงโต

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๘๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ โยโพธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๘๘

เด็กหญิงอัมภิกา ตามสีรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๘๙

เด็กหญิงจิลลาภัทร ดอกขาวรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๙๐

เด็กหญิงปนัดดา เหล่าโพธิศรี

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๙๑

เด็กหญิงจิดาภา มีสิม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๙๒

เด็กชายปฏิภาน โพธิชัย

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๙๓

เด็กชายอธิช บุญทัน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๙๔

เด็กหญิงสุชาวดี แดงชำรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๙๕

เด็กหญิงกานดา มีมาเนก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๙๖

เด็กหญิงอริศรา ศรีปญญา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๙๗

เด็กหญิงสิริมนต์ มีนาเนก

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๙๘

เด็กหญิงปานระวี ดาวเรรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๘๙๙

เด็กชายวรธน วิไลฤทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๐๐

เด็กชายชาญณรงค์ วรรณพิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๐๑

เด็กชายทีปกร เกาะรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๐๒

เด็กชายธนาวุฒิ แดงชำรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๐๓

เด็กชายธีราทร ตามสีรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๐๔

เด็กชายอติรุจ พุทธดิลก
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๐๕

เด็กชายอนันท์ อันธิชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๐๖

เด็กชายพิสิษฐ์ ดงงาม
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๐๗

เด็กชายพีรพงษ์ จวงจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๐๘

เด็กชายจีระพัฒน์ ขาวสะอาด
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๐๙

เด็กชายกิตติชัย ปริวันตัง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๑๐

เด็กชายนัฐวุฒิ ปนสกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๑๑

เด็กชายโคทาโระ ขาวสะอาด
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๑๒

เด็กหญิงเขมมิสรา อินสำราญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๑๓

เด็กหญิงสุพรรษา นนทบท
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๑๔

เด็กหญิงอัมรินทร์ ประสพสุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๑๕

เด็กหญิงอลีนา อันธิชัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๑๖

นางสาวพิกุล ตองติดรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๑๗

นางสาวนฤมล เพ็ดมะดัน
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๑๘

นางสาวเบญญา ตังไว้รัมย์

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๑๙

นางสาวเมธาวลัย ทองโสม
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๒๐

นางสาวสร้อยนภา ขวัญทวี
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๒๑

นางสาวสุจิณณา ตองติดรัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๒๒

นางสาวเสาวลักษณ์ ไวเวที
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๒๓

นางสาวอนุธิดา สินสุพรรณ
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๒๔

นางสาวอรอุมา แจดนวน
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๒๕

นางสาวอภิญญา เหมวัตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๒๖

นางสาวพักตร์สร พรมจันทา
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๒๗

นางสาวกานต์ธิดา กุพันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๒๘

นางสาวสุชาวดี ยอดแก้วทะเล
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๒๙

นางสาวสุภนิดา อินพิทักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๓๐

นางสาวเพ็ญสุภา ตองติดรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๓๑

นางสาวนฤมล อาจอินทะรัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๓๒

นางสาววาสนา ชืนจันทร์

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๓๓

นางสาวสุธีรัตน์ เวชศาสตร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๓๔

นางสาวสุณีรัตน์ มะโรงมืด
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๓๕

นายนเรนทร์ฤทธิ

์

สมุนรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๓๖

นายพัชรพงศ์ ศรีคุณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๓๗

นายภิตติธร แก้วนวล
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๓๘

นายวันชัย โยโพธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๓๙

นางสาวธิดารัตน์ อ่อนสีดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๔๐

นางสาวนภาวดี สะตะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๔๑

นายคฑาวุธ ศาลางาม
๐๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๔๒

นางสาวสุภาวดี ดีเสมอ
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๔๓

นายสิทธิศักดิ

์

โคนุตะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๔๔

นางสาวณัชชา พรวนกลาง
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๔๕

นางสาวธัญยพร ควินรัมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๔๖

นางสาวนาตาลี กรูเบอร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๔๗

นางสาวเบญจวรรณ โยโพธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๔๘
นางสาวพรรณกาญจน์

ดูยอดรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๔๙

นางสาวพิมพกานต์ แสงจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๕๐

เด็กชายกิตติธัช ดิงรัมย์

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๕๑

เด็กชายธนพล สุนนาค
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๕๒

เด็กชายธนัญชัย เคลือบกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๕๓

เด็กชายศุภกฤต สุทธินา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๕๔

เด็กชายอานนท์ แดงเรืองรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๕๕

เด็กหญิงจิราภา วิลัยฤทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๕๖

เด็กหญิงนัทธมน นำเพ็ชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๕๗

เด็กหญิงเนตรนภิส นานประโคน
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๕๘

เด็กหญิงฝนทิพย์ แสนเทพ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๕๙

เด็กหญิงพรภิมล ตอนตำรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๖๐

เด็กหญิงศีดาพร ปดตายัง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๖๑

เด็กหญิงสิริกร แจ่มเจริญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม ชัยศิริมงคล  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๖๒

เด็กชายกรเดช แก้วหานาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๖๓

เด็กชายชานน ชุ่มเสนา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๖๔

เด็กชายชัยวัฒน์ มากศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๖๕

เด็กชายธีรเดช ศรีสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๖๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ยุดรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๖๗

เด็กชายธีรพงษ์ ภูมิวิเศษ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๖๘

เด็กชายธีรเจต ทมวัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๖๙

เด็กชายนิทิกร ดูยอดรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๗๐

เด็กชายภูริช ตองติดรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๗๑

เด็กชายภูผา ควินรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๗๒

เด็กชายอชิระ ศรีสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๗๓

เด็กหญิงกนกพร แท่งทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๗๔

เด็กหญิงจิรวรรณ หอมหวน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๗๕

เด็กหญิงชลธิชา จูมแพง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๗๖

เด็กหญิงญาดา ดงนางรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๗๗

เด็กหญิงนริชา ศรีทะวงศ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๗๘

เด็กหญิงพชรพร คำแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๗๙

เด็กหญิงศศิวิมล ตองติดรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๘๐

เด็กหญิงศศิชา สุวรรณหาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๘๑

เด็กหญิงศุภาวรรณ วิชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๘๒

เด็กหญิงสุชัญญา กิงกัณหา

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๘๓

เด็กหญิงอภิสรา เตียงตังรัมย์

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๘๔

เด็กชายอรุณ เวียงอินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๘๕

เด็กหญิงศลินธร บุญครอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๘๖

เด็กหญิงกมลรัชฎา เทพอุดม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๘๗

เด็กชายพศิน อาคม
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๘๘

เด็กชายพยัคภูมิ ตองติดรัมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๘๙

เด็กชายธนกฤต ตุใยรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๙๐

เด็กชายรตนกร ดงนางรัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๙๑

เด็กชายวสวัตต์ เหล่าทุม
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๙๒

เด็กชายธนทัต สุขรี

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๙๓

เด็กหญิงนิศา ตุใยรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๙๔

เด็กหญิงกริตา กมลไธสง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๙๕

เด็กหญิงศศิวิมล รักษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๙๖

เด็กหญิงกนกทิพย์ ศรีปอม
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๙๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตุใยรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๙๘

เด็กหญิงญาณพัฒน์ เต็มรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๓๙๙๙

เด็กหญิงตะวัน ภูมิพิชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๐๐

เด็กหญิงภัทรสวี อ่อนปรีดา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๐๑

เด็กหญิงอนิสา นุชเจริญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๐๒

เด็กชายจารุวัฒน์ ทีรัก

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๐๓

เด็กหญิงพรรภา อินทร์ทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๐๔

เด็กชายพิชุตม์ ดาพัวพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๐๕

เด็กชายศุภกร เติมตัวรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๐๖

เด็กชายอติคุณ เติมตัวรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๐๗

เด็กหญิงณิภาพร คุดทรัพย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๐๘

เด็กหญิงธันยารัตน์ ภูมิถินเหว่อ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๐๙

เด็กหญิงพิมพ์วิมล เติมตัวรัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๑๐

เด็กหญิงวิยะดา ดงนางรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๑๑

เด็กหญิงถิรพร บุตรจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๑๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

พรหมประเทศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๑๓

เด็กหญิงศศิกานต์ นาราช
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๑๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ ฉัตรพิมาย
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๑๕

เด็กหญิงแพรพลอย หมืนฤทธิ

่ ์

๑๔๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๑๖

นายพงษ์ศักดิ

์

พิริยะตระกูล
๒๓/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๑๗

นายบัญญัติ กันไธสง

่

๓๑/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๑๘

นายประชัน มันสกุล

่

๒๔/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๑๙

นายศิริชัย วิชาพล
๐๖/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๒๐

นางชญานิศ คูตระกูล
๐๘/๐๗/๒๕๐๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๒๑

นางสุพิชฌาย์ จริยากุลวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๒๒

นางอัญชิษฐา มังมูล

่

๐๕/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๒๓

นางกรณิศา เหลืองณัฐรัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๒๔

นางสมิตา อินทร์กอง
๐๗/๒๔/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๒๕

นางสาวนิภาพร คำจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๒๖

นางมะลิ วิชาพล

๑๖/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๒๗

นางสาวศุภิสรา เทนไธสง
๑๑/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๒๘

นางเย็นฤดี สีมาเมือง
๑๗/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๒๙

นางสาวศุภรัตน์ ปทโย
๑๐/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๓๐

นางสาวยุภาพร เต็มรัมย์
๒๓/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๓๑

นางสุธิดา อานไธสง
๐๙/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร ปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๓๒

เด็กชายจารุกิตต์ ตองติดรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงย่อ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๓๓

เด็กหญิงกุลจิรา พลงาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงย่อ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๓๔

เด็กหญิงปภาดา แก้วสำราญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงย่อ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๓๕

เด็กหญิงภทรพร โอดพิมพ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงย่อ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๓๖

นางสาวสายฝน เติมตัวรัมย์
๗/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านดงย่อ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๓๗

นายพรชัย พรมบุตร
๔/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๓๘

นายปวริศร์ ศิริพัฒนพิบูล
๒๗/๔/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๓๙

นางสาววรายุ คำยา

๑๓/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๔๐

นางสาวชนิกานต์ แสนเมืองใจ
๒๔/๔/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๔๑

เด็กชายมณฑารพ สุขแม้น ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๔๒

เด็กชายกฤตเมธ ศิริมา
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๔๓

เด็กชายปภาวิน ฝอยทอง
๑๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๔๔

เด็กหญิงเข็มจิรา เย็นเพิม

่

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๔๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เรียไรรัมย์

่

๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๔๖

เด็กหญิงเยาวภา ยอนรัมย์ ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๔๗

เด็กหญิงพรทิพย์ พูลขวัญ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๔๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ตองติดรัมย์
๑๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๔๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ดาทอง
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๕๐

เด็กหญิงปญญารัตน์ เมชบุตร
๒๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๕๑

เด็กหญิงชมพูนุช บุญครอง
๒๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระขีตุ่น

้

ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๕๒

เด็กชายธนภัทร์ ใจเขือนแก้ว

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๕๓

เด็กหญิงเกวลิน ลาดนอก
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๕๔

นายพนัส ด้วงเอก ๒/๒/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๕๕

นางสาวสุภารัตน์ รวมธรรม ๙/๑/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๕๖

นางสาวนิตยา บุบผามะโล
๑๒/๗/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๕๗

เด็กชายภานุกร ควินรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๕๘

เด็กหญิงกานติมา ตองติดรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๕๙

เด็กหญิงหริณยา แขนคันรัมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๖๐

เด็กหญิงฉัตรลดา ชุ่มเสนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๖๑

เด็กหญิงพรพิมล แสนแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๖๒

เด็กหญิงเกวลิน สุริโย
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๖๓

เด็กหญิงภัทรวดี แซ่เจียม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๖๔

เด็กหญิงพรรณทิพย์ ตองติดรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๖๕

เด็กหญิงพัชริญา ชุ่มเสนา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๖๖

เด็กหญิงภัทริกา เจียมทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๖๗

เด็กหญิงกัลยาณี คำภาแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๖๘

เด็กหญิงจิดาภา ตองติดรัมย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๖๙

เด็กหญิงยุพาวรรณ ชุ่มเสนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๗๐

เด็กหญิงปณิตา ควินรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๗๑

เด็กหญิงวรรณิษา ควินรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๗๒

เด็กหญิงรัญลดา ทรงศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๗๓

เด็กหญิงอารียา เจียมทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๗๔

เด็กชายพีรภัทร ลาขุมเหล็ก
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๗๕

เด็กหญิงอนุศรา เอือนไธสง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๗๖

เด็กชายจิรวัฒน์ สุดสาร
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๗๗

เด็กหญิงพัทธมน เอือนไธสง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๗๘

เด็กชายนันทวุฒิ ปญญาไว
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีสังข์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๘๐

เด็กชายธีรภัทร์ ฉะอุ่มผล
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๘๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ คำผาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๘๒

นายพัฒนา โททัสสะ
๐๑/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๘๓

นางสาวชวนชม ไชยชม
๐๑/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๘๔

นางธัญลักษณ์ โททัสสะ
๒๗/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๘๕

นางชลธิชา บุญครอบ
๐๕/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๘๖

นางสาวอนันทิยา โพธิขำ
๑๕/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๘๗

นายสมศักดิ

์

ศรีมหาพรม
๓๐/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๘๘

นางสาวบุหลัน ก่อแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๘๙

นางยุวดี ศิริรัตน์
๑๖/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๙๐

นางสาวปยวรรณ ฉิมไธสง
๐๓/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๙๑

นางธัณยรัชท์ จิตคติ
๒๖/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๙๒

นางสาวโสรญา ยวงรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๙๓

นางสำเนียง ประนัดศรี
๑๓/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๙๔

นางอำไพ ณไกรวุฒิกุล
๒๒/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๓ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๙๕

นางสุมาภรณ์ นิกรรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๙๖

นายถนอม ชุมศรี
๑๘/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๙๗

นายพรรณรงค์ ทองเรือง
๒๑/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๙๘

นางสาวญาดานุช ไชยอุป
๒๕/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๐๙๙

นางสาวจารีรัตน์ กัณหา
๒๒/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ทรงศิรินาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๐๐

นายอุดม สมรูป ๖/๕/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๐๑

นางจำนง สมรูป
๑๙/๗/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๐๒

นางสาวกลอยใจ สุขแม้น ๑/๘/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๐๓

เด็กหญิงธนภูมิ กระแจะจันทร์ ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๐๔

เด็กชายพัฒนากร อุดรพิมาย
๒๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๐๕

เด็กชายสุชล ดีชัยรัมย์
๑๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๐๖

เด็กชายศุภวิชญ์ ชุ่มเสนา ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๐๗

เด็กหญิงณัฐธินี แก้วปงเมือง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๐๘

เด็กหญิงธัญสุดา ปสสาวะโพธิ

์

๒๙/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๐๙

เด็กหญิงพาทินธิดา พูนพิทักษ์พงษ์
๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๑๐

เด็กหญิงศศิวิมล วรรณพงษ์
๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโจด บ้านโจด  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๑๑

เด็กหญิงวิภาวี นานา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๑๒

เด็กชายพันธชัย มูลจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๑๓

เด็กชายธนาทรัพย์ ฤทธิมนตรี

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๑๔

เด็กชายไชยรัตน์ ฤทธิเดชรัมย์

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๑๕

เด็กชายวชิรวิทย์ ดีเลิศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๑๖

เด็กชายสิทธินนท์ หอมหวน
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๑๗

เด็กชายสุนันท์ เลงไธสง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๑๘

เด็กชายภูวดล วงเพ็ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๑๙

เด็กชายเสกข์ศักย์ เรืองรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๒๐

นายวัชรพันธ์ เรือนไทย
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๒๑

เด็กชายธีรัตน์ ร่มเย็นรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๒๒

เด็กชายณัฐนันท์ วงศ์ทวี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๒๓

เด็กชายนันทพงษ์ รังษีรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๒๔

เด็กหญิงอรปรียา ทาคำสิงห์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๒๕

เด็กหญิงจิราพัชร สมคม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๒๖

เด็กหญิงอรวรรณ จันทแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๒๗

เด็กหญิงศศิกานต์ สู้รักรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๒๘

เด็กหญิงปยดา รู้ทัวรัมย์

่

๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๒๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ปะมาครมา
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๔ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๓๐

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เตรียมไธสง
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๓๑

นางสาวพรรษชล สุนทอง
๑๘/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๓๒

นายเฉลิมชัย ศรีสุวัฒนพงศ์
๑๔/๓/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๓๓

นางสาวสุพีชา ชัยชนะวงศ์ ๘/๒/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๓๔

นางกนกขวัญ โจมภาค
๒/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๓๕

นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน
๒๙/๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๓๖

นายวุฒิชัย พรมกิจ
๑๓/๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๓๗

นายอภิสิทธิ

์

สีสมพงษ์
๑๒/๘/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๓๘

นายจิระศักดิ

์

ดวงอนนท์
๙/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๓๙

นางวราภรณ์ บุญแผน ๘/๑/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านเขว้า อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๔๐

เด็กชายกวิน เอ็นดู
๑๑/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๔๑

เด็กชายธันวา เทพเดช
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๔๒

เด็กชายธวัชชัย ดาบัวพันธ์
๒๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๔๓

เด็กชายปุณยาวัจน์ พันธ์วงค์

๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๔๔

เด็กชายภูริพัฒน์ แผ่นยาใหญ่
๒๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๔๕

เด็กชายรณกร ชัยไธสง
๒๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๔๖

เด็กชายศักดิสิทธ์

์

ปญโญ
๒๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๔๗

เด็กชายพันเดช บุญก้อน ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๔๘

เด็กหญิงนำทิพย์ ชาติรัมย์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๔๙

เด็กหญิงเบญญาภา บำรุงรัมย์
๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๕๐

เด็กหญิงพัชริดา วิลัยฤทธิ

์

๑๕/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๕๑

เด็กหญิงรัตนสุดา ฉวยกระโทก ๒/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชมเชย ๔/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อุดมมงคลชัย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๕๓

เด็กชายญาณภัทร กิงภารย์

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๕๔

เด็กหญิงกรนิภา ปนะการัง
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๕๕

เด็กหญิงธาราวรรณ ศรีใส
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๕๖

เด็กหญิงณัฐชา ราตรี
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๕๗

เด็กหญิงสุวนันท์ กิจหนูรัตน์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๕๘

เด็กชายภัคพล ปนะการัง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๕๙

เด็กชายกฤตพร ศรสุข
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๖๐

เด็กหญิงเกตน์นิภา เจริญศิลป
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๖๑

เด็กหญิงเขมรัตน์ ติดตองรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๖๒

เด็กหญิงจิราพัชร โพธิกลาง

์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๖๓

เด็กหญิงชลธิชา ปะนามเตา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๖๔

เด็กหญิงพรกนก มีสนาม
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๖๕

เด็กหญิงพัดชา จันทร์ศรี
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๖๖

เด็กหญิงวิรัญชนา ดงประการ
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๖๗

เด็กหญิงวิลาสิณี วันติรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๖๘

เด็กหญิงสุภาพร แฝงพุธซา
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๖๙

เด็กหญิงสุวิษา ปนะการัง
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๗๐
เด็กหญิงสุวรรณอัมพร

หารศรีภูมิ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๗๑

เด็กชายสิรภพ สุทารัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๗๒

เด็กหญิงชลิดา ตอรบรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๗๓

เด็กหญิงพิมพิดา ตระกุลรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๗๔

เด็กหญิงรัชฎา ศาลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๗๕

เด็กหญิงวาสนา ปะกาสังข์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๗๖

เด็กหญิงวิชิดา ผ่องใส
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๗๗

เด็กหญิงวิลาวรรณ ปะกาสังข์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๗๘

เด็กหญิงสิราวรรณ สุพรรณ์นอก
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๗๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุธารัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๘๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ครองไธสง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๘๑

เด็กชายตะวัน บัวพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๘๒

เด็กชายวิระกร นาคูณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๘๓

เด็กชายวรรณชัย แดดลมรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๘๔

เด็กชายอภิชาติ สมุติรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๘๕

เด็กหญิงกชกร นามท้าว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๘๖

เด็กหญิงต้องตา อาวสานต์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๘๗

เด็กหญิงปฏิมากร แสนทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๘๘

เด็กหญิงพีรยา คำหมืน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๘๙

เด็กหญิงภัคจิรา คุงฟารัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๙๐

เด็กหญิงวรัชยา เลพล
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา ทับจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๙๒

เด็กหญิงสุณิษา จินมะเริง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๙๓

เด็กชายจิรโชติ เทศจันดา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๙๔

เด็กหญิงเกตชริน แก้วแฝด

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๙๕

เด็กชายปฐมพร แสงทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๙๖

เด็กชายศักดิเดช ชัยเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๙๗

เด็กชายอนิวัตต์ เบ็ญจะศิลป
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๙๘

เด็กชายวีรพล ดาวริรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๑๙๙

เด็กหญิงภาสินี ทองนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๖ / ๕๐๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๐๐

เด็กหญิงวาสนา พนมสัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๐๑

เด็กชายวรายุส โพธิขำ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๐๒

เด็กชายอนันต์ อินทร์จันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๐๓

เด็กหญิงจินตพร ใจรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๐๔

เด็กหญิงจอมขวัญ เสาร์ประโคน
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๐๕

เด็กหญิงชลธิชา อินธิแสง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๐๖

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญเชิด
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๐๗

เด็กหญิงปาริชาติ วันสอน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๐๘

เด็กหญิงมนปรียา บุญมา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๐๙

เด็กหญิงกัลยา ศิริ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๑๐

เด็กหญิงเขมิกา วิไลฤทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๑๑

เด็กชายนวินธร ดำริรัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๑๒

นายพงค์ศักดิ

์

พุทธลา
๑๐/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๑๓

นางนิตย์รดี เย็นรมภ์บวรภัค
๒๕/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๑๔

นางนิลุบล ประดับโชติ
๒๔/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๑๕

นายสุดเฉลียว ยืนยัง

่

๑๗/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๑๖

นายประกายเพชร ศรีจินดา
๑๙/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๑๗

นางบังอร สร้อยสูงเนิน
๒๙/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๑๘

นายศรชัย ประทุมทอง
๐๕/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๑๙

นางสาระภี มนุษย์
๐๓/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๒๐

นางดวงตะวัน โคหนองบัว
๑๓/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๒๑

นางนำเพชร ลาฮาม
๐๒/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๒๒

นางจามรี ศรีบาง
๒๑/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๒๓

นางเวียง นาเหล็ก
๐๔/๐๑/๒๔๘๕

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๒๔

นางทองใส ศรีบาง
๐๓/๐๗/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๒๕

นางสมพิษ ทองลา
๐๓/๐๒/๒๔๙๔

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๒๖

นางสง่า ตุงกระโทก
๑๒/๐๓/๒๔๙๗

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๒๗

นางบุญเรือง สินพูน
๐๒/๐๔/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๒๘

นางจิษฐ์สนา บุญยอ
๐๘/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองขวาง หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๒๙

เด็กชายจักรเพชร ทองแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๓๐

เด็กชายเจษฎา รัมย์รับ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๓๑

เด็กชายธนกฤต ไปนัน

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๓๒

เด็กชายธนภัทร จันทศร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๓๓

เด็กชายนวพล สังสีแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๓๔

เด็กชายปยวัฒน์ แรมสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๓๕

เด็กชายพรทวี มีฉลาด
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๓๖

เด็กชายภานุพงศ์ เกษศิริ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๓๗

เด็กหญิงกานต์มณี ดาวเรืองรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๓๘

เด็กหญิงณิชารัตน์ นันทวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๓๙

เด็กหญิงสุวิชญา ดงประการ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๔๐

เด็กหญิงอลิสา กัณโสภา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๔๑

เด็กหญิงสุธาฎา คุ้มแขก
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๔๒

เด็กชายไชยวัฒน์ สารทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๔๓

เด็กชายธันวา พิราสาร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๔๔

เด็กหญิงทิพวรรณ์ บะสุรินทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๔๕

เด็กหญิงนงลักษณ์ คงหาดงาม
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๔๖

เด็กหญิงรัติยา สอนสัง
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๔๗

เด็กหญิงลลิตลดา บุตรกุล
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๔๘

เด็กหญิงวาสนา ฟกศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๔๙

เด็กหญิงวรรณิภา ทิพย์วรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๕๐

เด็กหญิงสาวินี ปกการะโน
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ปกเคทาติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๕๒

เด็กชายเดชดนัย ทองดีมาก
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๕๓

เด็กชายธนบดี พลเมือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๕๔

เด็กชายธีรภัทร์ เพียรธัญญการ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๕๕

เด็กชายนิพิฐพล สงวนรัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๕๖

เด็กชายปติกร คำแหล่
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๕๗

เด็กชายสุทวัช เทียมทะนงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๕๘

เด็กชายสุรพล หลุนบูชา
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๕๙

เด็กหญิงชลธิชา ไชยประโคน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๖๐

เด็กชายธีรภัทร ทองกาล

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๖๑

เด็กชายกิตตินันท์ แลบัว
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๖๒

เด็กชายลิขิต คุ้มเล่ายุง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๖๓

เด็กชายสมัคร บวกโพธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๖๔

เด็กชายสหรัฐ สุธารัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๖๕

เด็กชายสุธีมนต์ เหนือบุตรดา
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๖๖

เด็กหญิงพิชชาอร คะเลรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๖๗

เด็กชายเอกทิตย์ พวงพี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๖๘

เด็กชายกิรติ สมบูรณ์เพ็ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๖๙

เด็กชายธีรภัทร แอ้นไธสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๗๐

เด็กชายอภิวิชญ์ เบ็ญจศิล
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๗๑

เด็กหญิงชลธิชา ยิงเสมอ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๗๒

เด็กหญิงวิธาวดี สมุติรัมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๗๓

เด็กหญิงสุจิตรา ราตรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๗๔

เด็กหญิงสุณิสา ไสยวิจีณ
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๗๕

เด็กชายนภัส สวัสดิเดช

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๗๖

เด็กหญิงกัลย์สุดา ชัยฉลาด
๒๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๗๗

นายจตุพล วิเศษสัตย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๗๘

นายภูวนาถ คำสมบัติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๗๙

นายวีรพงศ์ จันทร์แสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๘๐

นายสหรัฐ ภูถวิล
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๘๑

นายสิรภพ ดงประการ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๘๒

นายสุปวีร์ สระบัว
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๘๓

นายสุริยา เจริญสว่าง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๘๔

นางสาวอริสา พูนภักดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๘๕

นายธนบดินทร์ แก้วศรีนวน
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๘๖

นายภูวดล คำสมบัติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๘๗

นายอัครพนธ์ บุญมีมาก
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๘๘

นางสาวกรกนก คำสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๘๙

นายอนัตพงษ์ บะสุรินทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๙๐

นางสาวกัญญารัตน์ ศรีกงพาน
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๙๑

นางสาวชลทิชา แก้วกก
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๙๒

นางสาวเบญจวรรณ ผันพิมาย

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๙๓

นางสาวอารยา บนขุนทด
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๙๔

นายชัยรัตน์ ศรีแสน
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๙๕

นายวีรพล เหล่าพร
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๙๖

นางสาวสุภัควดี แก้วคลำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๙๗

นางสาวณิชารีย์ ขุนสิงห์
๓๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๙๘

นางสาวพิมลพัชร อิสโร
๑๗/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๒๙๙

นางสาวพรรณิภา คุ้มจอหอ
๑๙/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๐๐

นายจิรายุ ขันโท
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๐๑

นางสาวกรรวี ชัยฉลาด
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๐๒

นางศรี สอนสัง
๐๕/๐๗/๒๔๗๙

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๐๓

นางทองดี ตรีชัยรัมย์
๐๖/๑๒/๒๔๘๕

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๐๔

นายธวัช จาบไธสง
๒๐/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐๙ / ๕๐๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๐๕

เด็กชายกนก สุวรรณชาติ
๓๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๐๖

เด็กชายวิทยา คะตะวงษ์ ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๐๗

เด็กชายธนาคาร ดอกไธสง
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๐๘

เด็กชายธีระพงษ์ โกมลศรี
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๐๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

ครูพิมาย
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๑๐

เด็กหญิงรวินท์นิภา บุญมีมาก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๑๑

เด็กหญิงชนัญญา สถิตคุณสนัน

่

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๑๒

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

เบญจศิล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๑๓

เด็กหญิงวีร์สุดา ละมุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๑๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันดาหัวดง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๑๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เหมหาชาติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๑๖

เด็กหญิงสิราวรรณ สวัยรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๑๗

เด็กหญิงอรอุมา ดีรบรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๑๘

เด็กหญิงเกตุน์สิริ บุญมีมาก
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๑๙

เด็กชายนิติพัทธ์ พรมนิกร
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๒๐

เด็กชายวงศกร พุธโมก
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๒๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ไอคอนรัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๒๒

เด็กชายณัชพล ด้วงทอง
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๒๓

เด็กหญิงจิรนันท์ จันดาโชติ
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๒๔

เด็กหญิงทิพย์วรรณ เซียมศิริ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๒๕

เด็กหญิงทัศนียา มหาหมาด
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๒๖

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีดาชาติ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๒๗

เด็กหญิงวาริศา รุจิวรารัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๒๘

เด็กหญิงวราพร นามจันดา
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๒๙

เด็กหญิงณัฏฐกร ศรีบุญเพ็ง
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๓๐

เด็กหญิงพรธิตา ดูชัยรัมย์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๓๑

นางสุภาพร สุวรรณธาดา

๑๙/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๓๒

นางวิไลย์ ตรวจมรคา
๐๕/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๓๓

นางสุวัณณา เจริญตา
๒๐/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๓๔

นางรัชการดา เหลาแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๓๕

นายสมหวัง ปกกาสาร
๒๐/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๓๖

นายภาณุวัฒน์ นิธุรัมย์ ๓/๐๕/๒๕๐๗ โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๓๗

นางอารีย์ คะเช็นแก้ว ๖/๐๕/๒๕๐๖ โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๓๘

นางนวยนาจ พงษ์อินทร์วงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๓๙

นางสาวชิษณุพร พิมพ์นนท์
๒๐/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๐ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๑๔๓๔๐

เด็กชายธีรพงษ์ เทพแก้ว
๒๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๔๑

เด็กชายวิศรุต เปรมทอง
๑๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๔๒

เด็กชายอณุชา ทวีศักดิ

์

๓๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๔๓

เด็กชายปญญา ปกเคระเต
๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๔๔

เด็กชายสถิต คำทา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๔๕

เด็กชายสุวรรณฉัตร พิษพล
๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๔๖

เด็กชายพงศ์นริศร์ ชันพิภพ

้

๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๔๗

เด็กชายพงศ์ภานุ ชันพิภพ

้

๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๔๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ดีรัมย์
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๔๙

เด็กชายสุภทัต ศรีจันทร์
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๕๐

เด็กหญิงกันต์กมล บุผาพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๕๑

เด็กชายปถวีธร บุตราศรี ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๕๒

เด็กชายพงศธร ทวีสาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๕๓

เด็กชายสหรัฐ ศิริบรรณ์ ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๕๔

เด็กชายสิริวุฒิ แสนบุญศิริ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๕๕

เด็กหญิงชลธิชา ปะวะศรี
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๕๖

เด็กหญิงสุวาธิณี พลาหาญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๕๗

เด็กชายณรงค์เดช พุชะโลนา
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๕๘

เด็กชายณัฐวุธ ไปแดน ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๕๙

เด็กชายณัฐภูมิ จันทสมบัติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๖๐

เด็กชายดนัย ภูมลา
๒๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๖๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ ยายประโคน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๖๒

เด็กชายพัชรพล พอกเพิมดี

่

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๖๓

เด็กชายภัทรดนัย อัคมาตร
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๖๔

เด็กชายศุภกร อุ่นเวียง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๖๕

เด็กชายสหโชค ดีรัมย์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๖๖

เด็กชายสหรัฐ ปะเทสังข์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๖๗

เด็กชายเอกสิทธิ

์

อาญาเมือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๖๘

เด็กหญิงจิราวรรณ ปจะยัง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๖๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ถินทับไทย

่

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๗๐

เด็กหญิงสุพรรณิกา ดงปญจ่า
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๗๑

เด็กหญิงสุวรรณา ปกกะสัง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๗๒

เด็กหญิงฟาใส เรือศรีจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๗๓

เด็กหญิงชุลีพร ทาบุญมา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๗๔

เด็กชายดนัย นครศรี
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๗๕

เด็กชายณัฐพล ปะวะภูโต
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๗๖

เด็กชายธีรภัทร์ สวามิชัย
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๗๗

เด็กชายธนกฤษ ศุภวุฒิ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๗๘

เด็กชายธนากร สุขเกษม
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๗๙

เด็กชายนิธิกร ไตรศร
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๘๐

เด็กชายพีรพัฒน์ จีบจอหอ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๘๑

เด็กชายวีรภัทร คะเช็นแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๘๒

เด็กชายอุนาสิทธิ

์

ทะสุนทร
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๘๓

เด็กชายธนพจน์ ศิริโพธิ

์

๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๘๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร ชำรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๘๕

เด็กหญิงกีรติ ปะวะภูทะ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๘๖

เด็กหญิงกุลสตรี โค้งอาภาส
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๘๗

เด็กหญิงวรรณิดา นามปญญา
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๘๘

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีริต
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๘๙

เด็กหญิงหนึงกัญญา

่

ชุมชาติ
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๙๐

เด็กหญิงอนันตญา ปกเคทา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๙๑

เด็กหญิงศุภาภรณ์ แนบทองดี
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๙๒

เด็กหญิงวรรณิสา อาจศรี
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวทอง บัวทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๙๓

เด็กชายก้องภพ สร้อยสด
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๙๔

เด็กชายปญจพล เกมะหายุง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๙๕

เด็กชายพสธร ภูเวียง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๙๖

เด็กชายภานุสรณ์ บุญเพิม

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๙๗

เด็กชายอิทธิพล วันดี
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๙๘

เด็กชายวุฒิชัย มังมี

่

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๓๙๙

เด็กชายพัทธพงศ์ แสงวาโท
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๐๐

เด็กหญิงสุภาวิมล คุณยัง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๐๑

เด็กหญิงอินทิรา สร้อยสด
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๐๒

เด็กหญิงปารณีย์ ดาวเรืองรัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๐๓

เด็กชายกฤตพจน์ ปกกาเวสูง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๐๔

เด็กชายฐานนันท์ อุทัยแสน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๐๕

เด็กชายณัฐฤทธิ

์

จิตรภักดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๐๖

นางสาวปุญญิศา ปกเคธาติ
๐๖/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๐๗

นางสาวฐิตกาญจน์ แก้วปน
๑๖/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๐๘

นางสาวจิตติมา ภาษี
๐๔/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๐๙

เด็กชายวีรภัทร ดาวเรืองรัมย์ ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๒ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๑๐

เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

บัวทอง ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๑๑

เด็กชายนัทธวัฒน์ โสรกนิต ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๑๒

เด็กชายระพีพัฒน์ จันทาสี
๒๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๑๓

เด็กชายสิทธิชัย เดชกุลรัมย์
๑๖/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๑๔

เด็กหญิงกชกร สิงห์อ้น
๒๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๑๕

เด็กหญิงแพรวภัทร เชือสายสิทธิ

้ ์

๑๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๑๖

เด็กหญิงรุ่งวันทา ดูเรืองรัมย์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๑๗

เด็กหญิงวรรณฤดี ดูรูปรัมย์ ๒/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๑๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา เดชารัมย์
๑๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๑๙

เด็กหญิงสุชัญญา เดชารัมย์
๒๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๒๐

เด็กชายรณกร บุษบงค์
๑๒/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๒๑

เด็กชายศาสตรา บุษบงค์ ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๒๒

เด็กหญิงชลนิชา ดูเรืองรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๒๓

เด็กชายศุภพล ชุ่มจิงหรีด

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๒๔

เด็กชายวิวัฒน์ชัย สุริเย
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๒๕

เด็กชายอนุวรรตน์ เจียมรัมย์ ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๒๖

เด็กชายกมลวรรธ ดำริรัมย์
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๒๗

เด็กชายคนภัทธ พูลลาภ
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๒๘

เด็กชายชนากานต์ สิริไสย
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๒๙

เด็กชายอนุวัฒน์ คำใจ ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๓๐

เด็กหญิงบุญญิสา ทองอาบ
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๓๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ สะเทินรัมย์
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๓๒

เด็กหญิงอชิรญา รองประโคน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๓๓

เด็กชายสิปปกร ดูเรืองรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๓๔

เด็กชายพรชัย เจริญรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๓๕

เด็กชายอภัย สัณฐาน
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๓๖

เด็กชายกฤษณเมธี บุญราช
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๓๗

เด็กชายศุภวัทน์ บุญขาว

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๓๘

เด็กชายฐิตินันท์ โพธิดีรัมย์

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๓๙

เด็กชายประวิทย์ ดาวเรืองรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๔๐

เด็กชายพีรพล ดีราชรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๔๑

เด็กชายปยะพงษ์ ปราศรัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๔๒

เด็กชายอานุภาพ สุทำเลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๔๓

เด็กชายโชกุน แวนรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๔๔

เด็กชายมนัสวิน ดาวใดรัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๓ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๔๕

เด็กชายพัทยากร เฉียงอุทิศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๔๖

เด็กชายธนพัฒน์ ทองนำ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๔๗

เด็กชายธเนศ สติพา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๔๘

เด็กชายศติยะ ดูเรืองรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๔๙

เด็กหญิงวิภาดา สุขเกษม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๕๐
เด็กหญิงอาภรณ์รัตน์ ปกกาสิเน

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๕๑

เด็กหญิงเจล่า เดวิด
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๕๒

เด็กหญิงพัชรมัย เดชารัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๕๓

เด็กหญิงพิราภรณ์ แสงรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๕๔

เด็กหญิงอรวี อินปน
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๕๕

เด็กชายอรรถพร ผาจบ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๕๖

เด็กชายคณพร หงษ์พิมพ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ ภาพนอก
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๕๘

เด็กชายนภัสกร ดาบรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๕๙

เด็กชายนนทพัทธ์ แวนรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๖๐

เด็กหญิงสาวิกา ดวงคำดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๖๑

เด็กหญิงวาสนา ดาวใดรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๖๒

เด็กหญิงระพีพรรณ เดชารัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๖๓

เด็กหญิงกชกร เดชารัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๖๔

เด็กหญิงเกวลี ชาววาป
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาหลำ นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๖๕

เด็กชายกรรชัย จินมะเริง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๖๖

เด็กชายอาชิระ ผ่องใส
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๖๗

เด็กหญิงสุจิตรา ศรีฤทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๖๘

เด็กหญิงบุญสิตา เทศบุตร
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๖๙

เด็กหญิงมัญชุสา ลัดติน้อย
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๗๐

เด็กหญิงลออรัตน์ ชัยดิษฐ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๗๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เชืออินทร์

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๗๒

เด็กชายนนทกานต์ วิเศษสัตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๗๓

เด็กชายนฤสรณ์ แก้วรุณา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๗๔

เด็กชายวันเฉลิม ภู่ระหงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๗๕

เด็กชายสุทธิภาธร มีชัยธร
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๗๖

เด็กหญิงสไบทอง ปดตาระเต
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๗๗

เด็กหญิงชนัญชิดา สุวรรณรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๗๘

เด็กชายธีรพรรณ วงศามาลย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๗๙

เด็กชายนัทธ์นภัส พลลักษณ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๔ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๑๔๔๘๐

เด็กชายนันทพร ประพฤตินอก
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๘๑

เด็กชายวัชรวิชญ์ นพคุณ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๘๒

เด็กชายสิโรตม์ มีแยบ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๘๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ กะกันดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๘๔

นายเวชศักดิ

์

อุสาทรัพย์
๒๑/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๘๕

นายบุญยงค์ พงษ์สุระ
๐๓/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๘๖

นายจรัส ทบแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๘๗

นายวรวุฒิ ตังใจ

้

๐๖/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๘๘

นางสาวณัฏฐิยา อักษรณรงค์

๑๗/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง นาหลวง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๘๙

เด็กชายจิรพนธ์ งวดสูงเนิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๙๐

เด็กชายกอบโชค เบียกลาง

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๙๑

เด็กชายกิตตินันต์ อุสารัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๙๒

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญเบาะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๙๓

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญชม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๙๔

เด็กชายธีระพงษ์ วิลัยฤทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๙๕

เด็กชายนวินธร ศิลปชัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๙๖

เด็กชายมนัสวิน มงคลนำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๙๗

เด็กชายยศกร พรมจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๙๘

เด็กชายรติภัทร อิสโล
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๔๙๙

เด็กชายวิศรุต สวัสดิสิงห์

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๐๐

เด็กชายวุฒิชัย ปญญาใส
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๐๑

เด็กชายอชิร สิงห์ทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๐๒

เด็กชายอภิรักษ์ วังสุดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๐๓

เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำจอน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๐๔

เด็กหญิงชลธิชา ประเสริฐแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๐๕

เด็กหญิงนันทินี เพประโคน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๐๖

เด็กหญิงพรรณอร พรมน้อย
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๐๗

เด็กหญิงพรรัมภา ดาวุธ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๐๘

เด็กหญิงเพชรลัดดา บุพเต
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๐๙

เด็กหญิงภัทชราภา สวัสดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๑๐

เด็กหญิงมณิสรา มีด้วง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๑๑

เด็กหญิงวรรณภา ขุ่ยภูมี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๑๒

เด็กหญิงสุพิชญา คุณภาที
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๑๓

เด็กหญิงอารยา บุญกุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๑๔

เด็กหญิงชลธิชา ปลัดธานี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๕ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๑๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ภูคำศักดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๑๖

เด็กหญิงทิพปภา สังรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๑๗

เด็กหญิงเกสรา ชายคง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๑๘

เด็กชายรณชัย กมลพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๑๙

เด็กชายนัทธพงศ์ พ่วงยาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๒๐

เด็กหญิงวรัญญา กิงโพธิ

่ ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๒๑

เด็กหญิงพุทธิภา อุทัยรัมย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๒๒

เด็กชายณัฐวัตร แสงใส
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๒๓

เด็กหญิงชนิตา วงเวียน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๒๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เพประโคน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๒๕

เด็กชายกิตติพงษ์ ชะโปรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๒๖

นางจีราพร จันทร์โสดา
๐๑/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ ศิลาเรือง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๒๗

เด็กชายรพีพัฒน์ เพชรธวงศ์
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สระกุญชร  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๒๘

เด็กชายภัคภณ ประสีระเตสัง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สระกุญชร  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๒๙

เด็กชายเอกภพ สังข์รัมย์
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สระกุญชร  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๓๐

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เพ็งรอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สระกุญชร  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๓๑

เด็กหญิงพรชนัน หลีอินทร์

่

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สระกุญชร  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๓๒

นางนีรนันต์ เย็นรมภ์บวรภัค ๒๐/๗/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สระกุญชร  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๓๓

เด็กชายเฉลิมวงศ์ แดงแย้ม
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๓๔

เด็กชายธนกร เฉลิมพล
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๓๕

เด็กชายธนายุต เส็งนา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๓๖

เด็กชายนวพล สืบเทพ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๓๗

เด็กชายพรนภัส มีล้อม
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๓๘

เด็กชายภาณุ เทียบแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๓๙

เด็กชายกิตติชัย สกุลชัยวานิช
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๔๐

เด็กชายศุภกร ศรีพลนอก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๔๑

เด็กชายศุภสิทธิ

์

จันทร์แรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๔๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แพรชืน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๔๓

เด็กหญิงชลลดา แสงรุจี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๔๔

เด็กหญิงธัญพิชชา ชุ่มทองพิทักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๔๕

เด็กหญิงธิดาพร สมมุติรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๔๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ กล้าหาญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๔๗

เด็กหญิงนิตยา ลีลาน้อย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๔๘

เด็กหญิงปภาวี ประกอบมี
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๔๙

เด็กหญิงพัชรมณฑ์ ยินดีรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๖ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๑๔๕๕๐

เด็กหญิงพิมพ์กานต์ คงคาสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หอมกลิน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๕๒

เด็กหญิงวรรณนภา รามประพฤติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๕๓

เด็กหญิงพิมพิกา มีแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๕๔

เด็กชายณัชพล เรียงสนาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๕๕

เด็กหญิงพิชญาภา สมรัตน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๕๖

เด็กชายทรงวุฒิ จงแต่งกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๕๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ มามาตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๕๘

เด็กชายเพชรใส จันทวีวงศ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๕๙

เด็กชายภิเสสสิทธิ

์

มีประพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๖๐

เด็กหญิงกมลพรรณ เจียมจำเริญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๖๑

เด็กหญิงเกสรา สุทธิ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๖๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปลังกลาง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๖๓

เด็กหญิงฐิติมา ศรีวังราช
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๖๔

เด็กหญิงนรินรัตน์ ภูสังข์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๖๕

เด็กหญิงปยฉัตร โลกประโคน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๖๖

เด็กหญิงวริศรา สุขทวี
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๖๗

เด็กหญิงสิรินดา เสาร์มัน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๖๘

เด็กหญิงอริสา พลทิพย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๖๙

เด็กหญิงกัญญนัช โพธินา

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๗๐

เด็กหญิงธันยพร เรียงสนาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๗๑

เด็กชายธนภัทร แก้วคง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๗๒

นางสาวรัฐดาพร บับภาวรรณดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๗๓

นางสาวพิญาภัค เนาวิรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๗๔

นางสมศรีพิศุทธิ

์

ไกรอภัยวงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๗๕

นางลัดดา เกือทาน

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๗๖

นางสาววรรณนิศา เอียมศิริ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๗๗

เด็กชายนัทธพงศ์ แสนมี
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๗๘

นายศิวกร แปะกระโทก
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สาวเอ้  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๗๙

เด็กชายรอนตะวัน ประทัด
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๘๐

เด็กชายฉัตรมงคล ยอดสูงเนิน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๘๑

เด็กชายธนาชัย สุวรรณภาพ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๘๒

เด็กชายธนบูรณ์ ศรีธีระประเสริฐ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๘๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ โพธิดีรัมย์

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๘๔

เด็กชายธนทัต สามารถไทย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เดยังรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๘๖

เด็กหญิงกชกร ดูเรืองรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๘๗

เด็กหญิงกรรณิกา เนียนไธสง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๘๘

เด็กหญิงพัชรี นิโรรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๘๙

เด็กหญิงภัทรมน เกือทาน

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรัก สุทธาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๙๐

เด็กชายธนากร อินทร์พันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๙๑

เด็กชายจักรพรรดิ พวงกุดัน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๙๒

เด็กชายชนินทร ลุ่มลึก
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๙๓

เด็กชายพงศภัค ศรีละพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๙๔

เด็กชายอนาวิน บุตตานันท์
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๙๕

เด็กหญิงศศิภา ปกกาวะลา
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

หนองขวาง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๙๖

เด็กชายชาติชาย ยิมรัมย์

้

๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตูม ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๙๗

เด็กชายพสุนิต ยิมรัมย์

้

๑๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตูม ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๙๘

เด็กชายศรายุทธ แผงรักษา ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตูม ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๕๙๙

เด็กหญิงสุรดี สอนนุชาติ ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตูม ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๐๐

เด็กหญิงธนัญญา นนทวงษ์
๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๐๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชัยชนะ
๑๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๐๒

เด็กหญิงวรรณิกา หาสีโน ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตูม ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๐๓

เด็กหญิงปาณิตา เนียนไธสง ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตูม ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๐๔

เด็กหญิงรสริน บุญสอน
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๐๕

เด็กหญิงวรรณภา คำมงคุณ
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๐๖

เด็กหญิงอัญชลี ศิขินารัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๐๗

นางชญานินทร์ อินทอง
๒๖/๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๐๘

นายพิทักษ์ จิตรโคตร
๓๐/๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๐๙

เด็กชายธีรโชติ สืบสำราญ
๒๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๑๐

เด็กชายภานุวัฒน์ มันสลาย
๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๑๑

เด็กชายภานุวัฒน์ แหวนเพชร ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๑๒

เด็กหญิงกวิตา สินทรัพย์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๑๓

เด็กหญิงชนรดี สีลาเลน
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๑๔

เด็กชายศรวรรค์ สาระงาม
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๑๕

เด็กชายวงศกร สืบสำราญ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๑๖

เด็กชายศุภกานต์ งามสง่า
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๑๗

เด็กชายธนโชติ โสรัตน์ถาวร ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๑๘

เด็กชายพลสิทธิ

์

ปกการะนัง
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๑๙

เด็กหญิงสุชาวดี มัจจุราช

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๘ / ๕๐๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๒๐

เด็กหญิงสุทธิดา ดำนอก ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๒๑

เด็กหญิงกิตติพิชญ์ ผลุนกระโทก
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๒๒

เด็กหญิงพิชชากร หยวกยง
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๒๓

เด็กชายจิรวิชญ์ ยืนรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๒๔

เด็กหญิงอมลภัทร จันทร์เจริญกิจ
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๒๕

เด็กชายกลวัชร จันเมฆา
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๒๖

เด็กชายนัทธพงศ์ หิรัญโท
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๒๗

เด็กชายวรรณลภย์ วงศ์สาระ
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๒๘

เด็กชายอภินันท์ แก้วหอม
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๒๙

เด็กหญิงคุณาวรรณ สืบสำราญ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๓๐

เด็กหญิงชนิกานต์ สมหวัง
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๓๑

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ จะทารัมย์
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๓๒

เด็กหญิงศุภนิช ชืนจิตรชม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๓๓

เด็กชายศุภกิจ ชัยมี
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมน้อย  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๓๔

เด็กหญิงปาลิตา กองนันท์
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๓๕

เด็กหญิงวรนิด กุลสิงห์ ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๓๖

เด็กหญิงศิรินนภา สงค์มี
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๓๗

เด็กหญิงสุวรรณี ติดตองรัมย์ ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๓๘

เด็กชายชัชพิสิฐ สร้อยสด
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๓๙

เด็กชายณัชชพล คำจันทราช
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๔๐

เด็กชายวันชัย ทองพรมราช ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ บ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๔๑

เด็กชายวีรภาพ อุ่นเรือน
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ บ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๔๒

เด็กหญิงกรวิภา แดงทองดี
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ บ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๔๓

เด็กหญิงจิราภา พิมาย
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ บ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๔๔

เด็กหญิงเฉลิมพร ปกกาสัง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ บ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๔๕

เด็กหญิงธนัชญา จันทร์ทวี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ บ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๔๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ โสภัย
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ บ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๔๗

เด็กชายณัฐฐาพร วงศ์จันทร์ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ บ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๔๘

เด็กชายนวกร จันทร์ทวี
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ บ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๔๙

เด็กชายนัฐกฤต บุตรจินดา
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ บ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๕๐

เด็กชายภัทรพล ปตตาเขสูง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ บ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๕๑

เด็กหญิงอนงค์อร ศักดิคำดวง

์

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนเจริญ บ้านโนนเจริญ  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๕๒

นายสวัสดิ

์

ทองเรือง
๒๒/๔/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๕๓

นายวิทยนันท์ โพธิศรี

์

๑๗/๒/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๕๔

เด็กหญิงภัททากร คำทอน ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๕๕

เด็กหญิงญาณภัทร ทองเรือง
๒๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๕๖

เด็กชายณัชพล แบ่งอุด
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๕๗

เด็กหญิงจุฑามาศ เสาทอง ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๕๘

เด็กชายวิริทธิพล

์

สุขบรรเทิง ๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๕๙

เด็กหญิงชุติมา เด็ดดวงรัมย์
๑๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว สามัคคี  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๖๐

เด็กหญิงกนกนิภา ล้วนกล้า
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๖๑

เด็กหญิงกานต์นภา ดัดตนรัมย์
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๖๒

นายยุทธพงษ์ ปกกุลนันท์
๓๐/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๖๓

นายสหัสวรรษ แสนปญญา ๒/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๖๔

นายจิตรกร สืบสำราญ
๑๑/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๖๕

นายกันต์ธร คุ้มไพฑูรย์
๓๐/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๖๖

นายระพีพัฒน์ ชำระกิจ
๑๒/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๖๗

นางสาวกนิษฐา ปกการะนัง
๒๗/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๖๘

นางสาวกฤษตานนท์ สงวนรัตน์
๒๔/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๖๙

นางสาวเกษมณี พวงไธสง
๑๐/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๗๐

นางสาวปนัดดา เขียวอยู่
๑๕/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๗๑

นางสาวพรรณิภา หิรัญโท
๒๖/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๗๒

นางสาวพัชริยาภรณ์ แสงศรี
๑๑/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๗๓

นางสาวภัณฑิรา เดือนแร่รัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๗๔

นางสาวเมลินี บุญเทียง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๗๕

นางสาวรมย์ชลี เดือนแร่รัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๗๖

นางสาววรรณธิญา วานแก้ว ๒/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๗๗

นางสาววโรชา จอมเกาะ ๔/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๗๘

นางสาวสุวัลณิษา จำจิตร
๑๙/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๗๙

นางสาวหนึงฤทัย

่

มีพิษ
๒๐/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๘๐

นางสาวศิรินันท์ วันนู ๗/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๘๑

นางสาวภาวิตา ศรีชัยมูล
๒๗/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๘๒

เด็กชายธีรภัทร คารัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๘๓

เด็กชายอัครพนธ์ ครุตรารักษ์
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๘๔

นางสาวรุ่งนภา วงษ์ระโห
๑๒/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๘๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สะอาดรัมย์ ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๘๖

นางสาวชลลดา กระแสชล
๑๒/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๘๗

นายวิศรุท โจมรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๘๘

นายอานนท์ ชัยลินฟา

้

๔/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๘๙

นายอธิราช รืนรัมย์

่

๗/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๐ / ๕๐๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๙๐

นางสาวพัชรพร เนียนไธสง
๑๓/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๙๑

นางสาวเมวิกา จิตต์จำนงค์
๑๐/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๙๒

นางสาวพัชราภา จันทร์ทวี

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๙๓

นางสาวทิพวรรณ บุตรศรีจันทร์
๒๙/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๙๔

นางสาวนิภาพร นอนา
๒๙/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๙๕

นางสาวปวีณา ชัยสูงเนิน
๒๐/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๙๖

นางสาววรรวิษา ปาปะกาย
๒๔/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๙๗

นายชีวธันย์ วรภัทรปติพร
๒๘/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๙๘

นายพีรพงษ์ วงมาเกษ
๑๗/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๖๙๙

นายยุทธพิชัย ชินนะพา
๑๕/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๐๐

นายจีรวุฒิ มีพิษ
๑๙/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๐๑

นายนราธิป วิโรจน์รัตน์ ๔/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๐๒

นายวัชรพงษ์ ชำรัมย์
๑๖/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๐๓

นายชาญณรงค์ จันทร์ลา
๒๔/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๐๔

นายวัชระ สร้อยสด
๒๗/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๐๕

นายจักรกฤษณ์ อุบลเผือน

่

๒๘/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๐๖

นายรังสิมันต์ เดชารัมย์
๓๐/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๐๗

นายวุฒิกร อุทาน

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๐๘

นายเสกสรร แลกปน
๒๙/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๐๙

นายวิศรุต นุกูลกิจ
๑๐/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๑๐

นายพงษ์พัฒน์ เลียมทา

่

๒๐/๕/๒๕๔๑
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๑๑

นางสาวชุติมา สะสม ๕/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๑๒

นางสาวจีรนันท์ พิมดี
๒๓/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๑๓

นางสาวชนิกา บุญยอ
๒๖/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๑๔

นางสาวผกากรอง ไขนอก
๑๕/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๑๕
นางสาวแพรวประกาย

ไหลหาโคตร
๒๒/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๑๖

นางสาวนริศรา ปรีชานนท์
๒๕/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๑๗

นางสาวมาลีกา คงนำ
๑๖/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๑๘

นางสาวสุภานัน วงค์สม
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๑๙

นางสาวขวัญจิรา นนทวงศ์ ๗/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๒๐

นางสาวชฎาภรณ์ ปกกัง
๒๓/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๒๑

นางสาวขนิษฐา แท่นทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๒๒

นางสาววรรณิสา ศรีสันงาม ๗/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๒๓

นางสาวเกษราพร พิมพ์ศิริมงคล
๓๐/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๒๔

นางสาวพัชรา สารหงษา ๑/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๑ / ๕๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๒๕

นายนรินทร์ เครืองพาที

่

๑๑/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๒๖

นายจักริน แวงดงบัง
๒๘/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๒๗

นายจักรรินทร์ แดนราชรัมย์
๒๗/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๒๘

นางสาวณัฐธิดา โคตรบุตร
๑๑/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๒๙

นางสาวเบญจณี ไกรสร ๒/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๓๐

นางสาวเจนจิรา โทสันเทียะ
๓๑/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๓๑

นางสาววิภาพร เพ็งศรี
๒๖/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๓๒

นางสาวศิริวรรณ พันล้อมโส
๒๙/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๓๓

นางสาวอรุณรัตน์ เปยสันเทียะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๓๔

นางสาวชโลธร เฉลิมพล
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๓๕

นางสาวปยฉัตร พูลสวัสดิ

์

๔/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๓๖

นางสาวพิมรพัฒน์ ปกโกทะสัง
๒๖/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๓๗

นางสาวภัคจีรา ภูวงษา

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๓๘

นางสาวกรรณิการ์ ดูรูปรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๓๙

นางสาวกัญญาณัฐ พุทธสุด ๕/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๔๐

นางสาวณัฐติยา ดัดตนรัมย์
๓๐/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๔๑

นางสาวนภัสสร ชายผา ๔/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๔๒

นางสาวศศิวิมล ศรีบุญ
๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๔๓

นางสาวสุนิสา ดารินรัมย์
๒๖/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๔๔

นางสาวเสาวลักษณ์ สารคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๔๕

นางสาวนภาภรณ์ สีหาฤทธิ

์

๑๐/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๔๖

นางสาวสุภศิริ ฉิ
๒๕/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๔๗

นางสาวสุนิศา มะลัยโคตร ๗/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๔๘

นางสาวหทัยชนก แคนมัน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๔๙

นางสาววิลาวัลย์ คงนำ
๑๑/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๕๐

นายพัทธดนย์ คำสุวรรณ์
๒๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๕๑

นายพีรเทพ โจมรัมย์ ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๕๒

นายอมรสิน มีลา
๒๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๕๓

เด็กชายกมนดนัย ปกเคทัง
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๕๔

เด็กชายทิวา พาพาน
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๕๕

เด็กชายปวัตร เยรัมย์
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๕๖

เด็กชายภัศกร หยวกยง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๕๗

เด็กชายภานุพล หอมดวง
๑๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๕๘

เด็กชายวรพล จันลา
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๕๙

เด็กชายฐปนรรฆ์ ชัยลินฟา

้

๒๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๒ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๑๔๗๖๐

เด็กชายณภัทร ยาท้าว
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๖๑

เด็กหญิงวรัญญา ดวงมณี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๖๒

เด็กหญิงธนนันท์ ปกกาสัง
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๖๓

เด็กหญิงธนภรณ์ ปกกาสัง
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๖๔

เด็กหญิงปาณิศา ยอดยิง

่

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๖๕

เด็กหญิงแพรวา แข่โส
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๖๖

เด็กหญิงภัณฑิรา แสงบุตร ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๖๗

เด็กหญิงสิราวรรณ จันแดง
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๖๘

นายทวิช คารัมย์
๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๖๙

เด็กชายกฤตพจน์ ปกกะมานัง
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๗๐

เด็กชายธนภูมิ แก้วมาศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๗๑

เด็กชายธีรภัทร ภาทวีทรัพย์
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๗๒

เด็กชายอนุยุต แพงงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๗๓

เด็กหญิงสุพิชชา ขาวพา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ จำป ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๗๕

เด็กหญิงมนัสกาญ ช้างศรี
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๗๖

เด็กหญิงปารวีย์
วิริยะธนะเจริญกิจ ๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๗๗

เด็กหญิงมณีวรรณ โยติกา
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๗๘

เด็กหญิงจรัญญา ดอนทุมจิตต์
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๗๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ ฤทธิประชา

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๘๐

เด็กชายธนกฤต ดีชัยรัมย์ ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๘๑

เด็กชายธีรภัทร หรำนโรจน์ ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๘๒

เด็กหญิงนวพร สว่างไสว
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๘๓

นายเจษฎาภรณ์ ศิริสุนทร
๒๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๘๔

เด็กชายพีรภัทร แคนดา
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๘๕

นายกิตติกานต์ จงเพียร
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๘๖

เด็กชายชยกร มาลีผล
๑๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๘๗

นางสาวจันทกานต์ สุดสวาท
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๘๘

เด็กหญิงปยะดา ชัยลินฟา

้

๑๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๘๙

นางสาวสุจิตรา ชานิตร
๑๗/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๙๐

เด็กหญิงภาวิดา แก้วทาสี
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๙๑

นางสาวสาธิดา สุมาลี
๒๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๙๒

เด็กหญิงปยพร อุทัยแสน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๙๓

นายพิริยกร ชุ่มเสนา ๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๙๔

เด็กชายวรกร โรจนภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๓ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๙๕

เด็กชายกมนดนัย ประทุมอาจ
๒๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๙๖

นายกิตติ วงมาเกษ
๑๖/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๙๗

เด็กหญิงกันต์พิชชา ดำเนินงาม
๑๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๙๘

เด็กหญิงสตางค์ ศิรินันทกุล
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๗๙๙

เด็กหญิงนภัสสร ปนทอง ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๐๐

นางสาวสารยา ดีชัยรัมย์
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๐๑

นางสาวอินทิรา ดำขำ
๑๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๐๒

นางสาวอภิสร อ่อนรัมย์
๒๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๐๓

เด็กหญิงพิราลักษณ์ พาพาน
๒๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๐๔

นางสาวพรนภา สมน้อย
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๐๕

เด็กชายภานุวัฒน์ แลกปน
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๐๖

เด็กชายกฤษณพัฒน์ ใจดี
๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๐๗

เด็กชายธีรยุทธ ดูเรืองรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๐๘

นายอรรถพล เทพประสิทธิ

์

๒๗/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๐๙

เด็กชายนิรวิทย์ จักรอุทุมเดช

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๑๐

เด็กชายปริพัฒน์ ศรีเลิศ ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๑๑

เด็กหญิงทิพวรรณ สุวรรณยุทธ์
๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๑๒

เด็กหญิงพัชริดา แก้วกูล
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๑๓

เด็กหญิงอรวรรณ จันทะบุดดา
๒๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๑๔

เด็กหญิงณัฐภัสสร บุญโกมล
๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๑๕

นางสาวศิริพร ดาดี
๒๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๑๖

นายจักรีพงศ์ ขานดาบ ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๑๗

นายนัฐวุฒิ ปุมสีดา
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๑๘

นายนฤเบศร์ แหวนเพ็ชร ๖/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๑๙

นายเขมชาติ แสวงการ
๒๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๒๐

นายเจษฎา ฝายพรม
๑๙/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๒๑

นายกฤษฎา ทองขันธ์
๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๒๒

นายชัชวาล สิทธิศรีจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๒๓

นายอดิศร สุโขพันธ์
๒๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๒๔

นายสิทธิพร ลาดมี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๒๕

นายศิรศักดิ

์

เสนานุฤทธิ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๒๖

นายธนกฤต ชมพัฒนา ๗/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๒๗

นายนิธิภัทร เดชารัมย์
๒๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๒๘

นางสาวชนิกานต์ เดชรัมย์
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๒๙

นางสาวธีรฎา สร้อยสูงเนิน ๙/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๔ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๓๐

นางสาวภัทรพร ปชชัยโย
๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๓๑

นางสาวภัทรพรรณ แพนแสง
๑๓/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๓๒

นางสาวศรุตา ใหญ่รัมย์ ๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๓๓

นางสาวสุพัชชา ศรีนาม
๒๖/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๓๔

นางสาวสุภาพร จากรัมย์
๒๖/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๓๕

นางสาวเกวลิน มณีศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๓๖

นางสาวกัญญาภรณ์ เบ็ญจมาศ
๑๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๓๗

นางสาวประติมากร ภูเวียง ๘/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๓๘

นางสาวพรสุดา สุภะกรรม
๑๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๓๙

นางสาวรสิกา เดชบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๔๐

นางสาวลลิตา ตุลาเพียร
๑๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๔๑

นางสาวศิริวิมล หนองบัว
๑๓/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๔๒

นางสาวสุนิสา เข็มทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๔๓

นางสาวปนธิดา คำมี ๙/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๔๔

นางสาวกัญญาพัชร ขูลี
๒๓/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๔๕

นางสาวสุธิมนต์ แก่นกลางดอน
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๔๖

นางสาวสุพัตรา ศรีบาล
๒๓/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๔๗

นางสาวสิริลักษณ์ ไชยลาด
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๔๘

นายนาคา ปกกาสัง ๘/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๔๙

นายวิรชา เรืองไพศาล
๑๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๕๐

นายสุวิจักษณ์ ดูรูปรัมย์
๒๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๕๑

นายนันทวัฒน์ ทบพวก
๒๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๕๒

นายวชิรวัฒน์ มาลัยโคตร
๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๕๓

นายณัฐวุฒิ อภัยศรี
๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๕๔

นายธีรวุฒิ สาลการ ๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๕๕

นายนันทวัฒน์ ยวนยิง

่

๒๗/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๕๖

นายยุทธนา ปกเสติ
๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๕๗

นายบดินทร์ สุระทอง
๒๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๕๘

นางสาวศิลารักษ์ เพชรประดิษฐ์
๒๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๕๙

นางสาวอุษณิษา ปะโปตินัง
๒๓/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๖๐

นางสาวนิตยา สุวรรณวิจิตร
๑๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๖๑

นางสาวนิภารัตน์ ชัยชนะ
๓๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๖๒

นางสาวยอดหญิง มุเนืองรัมย์
๒๗/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๖๓

นางสาววิญดา กองน้อย ๕/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๖๔

นางสาวสุดารัตน์ คำเปล่ง
๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๖๕

นางสาวปญญาพร ยันระหา
๑๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๖๖

นางสาวสุธิมา เอกา
๑๔/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๖๗

นางสาวสุนิษา ชัยโสภา
๑๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๖๘

นางสาวสุนิษา พวงพันธ์
๑๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๖๙

นางสาวอัจฉรา ศรีหาบุญนาค ๙/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๗๐

นางสาวเพ็ญนภา เดชบุญ
๒๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๗๑

นางสาวอมลณัฐ เชียงว่อง
๑๖/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๗๒

นางสาววิสสุตา พิศวงปราการ ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๗๓

นางสาวกนิษฐา แสงจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๗๔

นางสาวจิรัณญา บุญภูมิ
๑๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๗๕

นางสาวดารุณี เบ็ญจมาศ
๒๘/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๗๖

นางสาวดารุณี มะโนเบีย

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๗๗

นางสาวปภาวรินทร์ พิมพ์เสน ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๗๘

นางสาวรัตนาภรณ์ พรมะชุม
๒๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๗๙

นางสาววรรณรดา แม้นรัมย์
๓๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๘๐

นางสาวจันทนิภา ช่วยรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๘๑

นางสาววาสนา วิเศษ
๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๘๒

นางสาวอุษณีย์ ธนะชัย
๒๔/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๘๓

นางสาวจันทร์สุดา บรรณกิจ ๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๘๔

นางสาวณัฐณิชา มีทรัพย์
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๘๕

นางสาวธิดารัตน์ จันถาวร ๘/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๘๖

นางสาววรรนิดา ลาภรัมย์ ๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๘๗

นางสาวรจสุคนธ์ คำสาริรักษ์ ๖/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๘๘

นางสาวอริญญา บุญปญญา
๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๘๙

นางสาวสุนิษา อันแสน
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๙๐

เด็กชายพงศภัค เดือนแร่รัมย์
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๙๑

เด็กชายสุภาวิตา ตัดตนรัมย์ ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๙๒

เด็กชายสราวุฒิ แม้นรัมย์ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๙๓

เด็กชายอติเทพ บุตะวงศ์
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๙๔

เด็กหญิงจันทนิภา ปุริโส
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๙๕

นางสาวสุวินี สีโส ๖/๑/๒๕๔๑ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๙๖

เด็กหญิงจิรนัฐ เฉลิมพล
๑๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๙๗

เด็กหญิงพัชรพร ทบแก้ว ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๙๘

เด็กหญิงสมสุดา ดีชัยรัมย์
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๘๙๙

เด็กชายธิติวุฒิ คำอินทร์ ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๐๐

เด็กชายอัครินทร์ สุนทะวงศ์
๓๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๐๑

เด็กชายปรีชา สุวรรณแสง
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๐๒

เด็กชายธีรวุฒิ บุตตานันท์
๒๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๐๓

เด็กชายอนุวรรตน์ ชะลอชล
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๐๔

นายวรกานต์ สาลการ
๒๓/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๐๕

นายชนาธิป ดาวรีรัมย์
๓๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๐๖

นายชยานนท์ ฤกษ์สินไพศาล
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๐๗

นายสุทธิภัทร เทวารัมย์
๒๔/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๐๘

เด็กชายธนกฤต แก้วพลงาม
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๐๙

เด็กชายนนทวัฒน์ จีนรัมย์
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๑๐

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ หูสันเทียะ ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๑๑

เด็กหญิงปราณปรียา อุดมพิเศษพงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๑๒

เด็กหญิงธนัชชา ดูเรืองรัมย์
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๑๓

เด็กหญิงวณิสตา พาพาน ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๑๔

เด็กหญิงสุพัตรา แสงศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๑๕

เด็กชายกฤษณพงศ์ ใจดี
๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๑๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ เงาคูขันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๑๗

นางสาวชนรดี นุสิทธิรัมย์

์

๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๑๘

นางสาวภัณฑิลา เชือบุตรดี

้

๓๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีบุษย์
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๒๐

เด็กหญิงนริศรา สิงสิน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๒๑

นางสาวรัชนีกร ชาญจิตร ๘/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๒๒

เด็กหญิงนัชชา คงพิรุณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๒๓

นายเชิดชัย ทองยศ
๑๘/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๒๔

นางสาวจันทร์จิรา จันทร์เพ็ญ ๔/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๒๕

นางสาวชลธิชา บุญแจ้ง
๑๑/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๒๖

นางสาวพรรณภา สิงห์โยค
๑๔/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๒๗

นางสาวจุรีพร ล้อดงบัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๒๘

นางสาวสุกัญญา ชาติมนตรี
๑๖/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๒๙

นางสาวศศิธารา ทะยารัมย์ ๑/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๓๐

นางสาวสุพัตรา จำปาหอม

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๓๑

นายกฤษณะ ดีรืนรัมย์

่

๘/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๓๒

นายพิทยา เหลืองสุข
๑๗/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๓๓

นางสาวทัศนีย์ ธนะชัย
๑๗/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๓๔

นางสาวปาริชาติ ไหลหาโคตร
๑๕/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๓๕

นางสาวศุภลักษณ์ เยียมชัยภูมิ

่

๒๗/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๓๖

นางสาวชุติยากร ศิริกิจ ๗/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๓๗

นางสาวศุภธิดา ปกกะสาตัง ๑/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๓๘

นางสาวธนนันต์ ปาปะกาย
๒๘/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๓๙

นางสาวธนพร ลีนุรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๔๐

นางสาวนุศรา จะริบรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๔๑

นางสาวสุภาวดี แสนทอง
๑๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๔๒

นางสาวนริศรา สวยรูป
๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๔๓

นายมารุต สุรสอน
๒๗/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๔๔

นายสุรศักดิ

์

พลเลือย

่

๑๑/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๔๕

นางสาวอารียา สีหาบุตรโต ๒/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๔๖

นางสาวยลดา เดือนแร่รัมย์
๑๐/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๔๗

นางสาวกรรณิการ์ ดวงมา
๒๙/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๔๘

นางสาวอรัญญา แสงทอง
๒๓/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๔๙

เด็กชายเกริกเกียรติ แซ่ฮ่วน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๕๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ชูชาติ
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๕๑

เด็กชายเพชราวุธ พันธ์บุตร ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๕๒

เด็กชายวายุ อ่อนรัมย์
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๕๓

เด็กชายวุฒิพร เชยรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๕๔

เด็กชายสุริโย สิงหรัตน์ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๕๕

เด็กหญิงบุษราคัม หลักงาม
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๕๖

เด็กหญิงปยรัตน์ อ่อนรัมย์
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๕๗

เด็กหญิงพิชญา วงษ์สว่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๕๘

เด็กหญิงศุภดา เยรัมย์ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๕๙

เด็กหญิงสวรรยา ดัดตนรัมย์ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๖๐

เด็กหญิงอาริสา ดารินรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๖๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โพธิรัตน์
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๖๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พรำขุนทด
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๖๓

เด็กชายณัทกร คงนำ ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๖๔

เด็กชายพิชยพล นามโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๖๕

เด็กชายภัทรพล พลแสน
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๖๖

เด็กชายภูวดล นามสาย
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๖๗

เด็กชายณัฐวดี สุขเกษม
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๖๘

เด็กชายสุภาวี แสงทอง
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๖๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ดารินรัมย์
๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๗๐

เด็กหญิงชลาลัย เอียดอ่อน
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๗๑

นางสาวปริศนา นามศรีคุณ ๔/๔/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๗๒

เด็กชายจิระภัทร กลางพรม
๑๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๗๓

เด็กชายภาณุ ดาดผารัมย์
๒๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๗๔

เด็กหญิงณัฐชา พรภิญโญยิง

่

๒๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๗๕

เด็กหญิงชลัชพร เบญจมาศ
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๗๖

เด็กหญิงสุริษา แคนรัมย์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๗๗

เด็กหญิงสุทธิดา เอกา
๒๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๗๘

เด็กชายคณาธิป วงศ์ใหญ่
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๗๙

เด็กชายณัฐนันท์ เบญจมาศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๘๐

เด็กชายธนภัทร มูลหา
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๘๑

เด็กชายธนวัต ชูคะรัมย์
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๘๒

เด็กชายนทีกานต์ ดัดตนรัมย์
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๘๓

เด็กชายพิสิฐ์ ดัดตนรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๘๔

เด็กชายภัทรพล เบญจมาศ ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๘๕

เด็กชายวรากร ลาบรัมย์
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๘๖

เด็กชายสันติพงษ์ ดาดผารัมย์
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๘๗

เด็กหญิงเกสรา กอแก้ว
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๘๘

เด็กหญิงปนัดดา ไขรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๘๙

เด็กหญิงปาริชาติ ดีชัยรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๙๐

เด็กหญิงพุทธิพร จุลละศรี
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๙๑

เด็กหญิงศุภวัลย์ จันทร์เปรียง
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๙๒

เด็กหญิงอาภัสราภา เกียงรัมย์ ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๙๓

เด็กชายศุภนัทฐ์ จะเชินรัมย์
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๙๔

เด็กชายสิปปกรณ์ นาศรี
๑๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๙๕

เด็กชายอภิรักษ์ ยามรัมย์ ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๙๖

เด็กชายศราวุฒิ เดชัยรัมย์
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๙๗

เด็กชายสรยุทธ ดีชัยรัมย์ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๙๘

เด็กชายอนุสรณ์ ดัดตนรัมย์ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๔๙๙๙

เด็กหญิงอานันตยา สติภา
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๐๐

นายสมพร ศิลาไสล
๒๘/๔/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๐๑

นายประเสริฐ ภูทอง ๑๐/๒/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๐๒

นางนารินทร์ ดำขำ
๒๕/๙/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๐๓

นายธีระพจน์ โสภาพล
๑๐/๔/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๐๔

นางมะลิวัลย์ จงเพียร
๑๐/๖/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๐๕

นายพิพัฒน์ ปกเคธาติ
๒๗/๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๐๖

นางสาวกรภัทธ์ ทองเรือง

๒๑/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๐๗

นายสถิต อุ่นรัมย์
๒๔/๓/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๐๘

นางสาวจันทรกานต์ บูรณ์เจริญ ๓/๘/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๐๙

นางสาวนิภาพร ชำรัมย์
๒๘/๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๑๐

เด็กหญิงนัทพร ก้อนเสมา
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๑๑

เด็กหญิงอภิชญา เดชวารี
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๑๒

เด็กชายธันวา วิเศษทรัพย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๑๓

เด็กชายกันตพงศ์ ละมัยกุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๑๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พวกประโคน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๑๕

เด็กหญิงสุภาวดี หงษา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๑๖

เด็กหญิงอรดา พูลจักร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๑๗

เด็กหญิงฐิดาภา โสโส
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๑๘

เด็กชายระพีพันธ์ ปนธิ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) วัดขันติการาม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๑๙

เด็กชายทิวากรณ์ จูกูล
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๒๐

เด็กชายนภัสกร ขันขวา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๒๑

เด็กหญิงนภาวรินทร์ กุดรังนอก
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๒๒

เด็กหญิงนิรดา ทองนอก
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๒๓

เด็กหญิงวิภาพร ชูชิเงิน
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๒๔

เด็กชายสิริศักดิ

์

หุ่นเภตรา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๒๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อ่อนนำคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๒๖

เด็กชายธีรพงษ์ ชาญสำราญใจ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๒๗

เด็กชายภูวดล ขุนทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๒๘

เด็กชายคามิน จันทานิจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๒๙

เด็กหญิงพิมพิศา ปาตุ้ม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๓๐

เด็กชายปรมินทร์ อาจอาสา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๓๑

เด็กชายวายุ เกิดมงคล
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๓๒

เด็กชายชยานันท์ มันคง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๓๓

เด็กหญิงสิริกร สิงห์วงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๓๔

เด็กหญิงอาทิตยา สุขสบาย
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๓๕

เด็กหญิงวันนิสา ฉิมโพธิกลาง

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๓๖

เด็กหญิงบุษราวรรณ ห้าวหาญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๓๗

เด็กหญิงอริยา มณีการ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๓๘

เด็กหญิงฟาใส โพธิกมล
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๓๙

เด็กชายธนะรักษ์ คำสอน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีเหลียม

่ ่

วัดสีเหลียม

่ ่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๔๐

เด็กชายณัฐกร ทิพย์ภูนอก
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๔๑

เด็กชายธวัชชัย วิเชียร
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๔๒

เด็กชายนันทวัฒน์ แก้วอำไพ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๔๓

เด็กชายอนุชิต พยายาม
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๔๔

เด็กชายวิชานนท์ เนาวบุตร
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๔๕
เด็กหญิงพลอยแหวน เพตายนต์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๔๖

เด็กหญิงพิมลรัตน์ เฉือยฉำ

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๔๗

เด็กหญิงอัญชลี อยู่ชุมกร
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๔๘

เด็กหญิงนันทิชา เมืองน้อย
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๔๙

เด็กหญิงดวงดารา ตะกรุดแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๕๐

เด็กหญิงสุชานันท์ แก้วเจริญ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๕๑

เด็กหญิงสุพรรณี ทองดี
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๕๒

เด็กหญิงสุรัสสา คำกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๕๓

เด็กชายพีรกานต์ ก้อนเสมา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๕๔

เด็กชายชัยพันธ์ มีพวงผล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๕๕

เด็กชายณานพล ณ มหาชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๕๖

เด็กชายธีรวิทย์ แมลงผึง

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๕๗

เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๕๘

เด็กชายอานัตตา เดชวารี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์เขียว
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๖๐

เด็กชายวิทยา โสประโคน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๖๑

เด็กหญิงธัญชนก แฉกพิมาย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๖๒

เด็กหญิงชนิภรณ์ ปากระโทก
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๖๓

เด็กหญิงอารยา ชูอาวุธ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๖๔

เด็กหญิงนันธิญา เพ็ชรรุกขา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๖๕

เด็กหญิงธนัญญา ขาวอาราม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๖๖

เด็กหญิงปวรรัตน์ สุทินรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๖๗

เด็กหญิงภัทรดา มอบหมาย
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๖๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ จันทร์ใส
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๖๙

เด็กหญิงอรอุมา พยายาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๗๐

เด็กหญิงภาวินี เดชวารี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๗๑

เด็กชายภูริพัฒน์ แก้วผลึก
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองสะแก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๗๒

เด็กชายสุทธิภาณต์ อุดสืบ
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๗๓

เด็กชายปริญญา พิลาวุธ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๗๔

เด็กชายธนกฤต สมใจ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๑ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๗๕

เด็กชายวันชนะ เดชพละ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๗๖

เด็กชายระพีพัฒน์ กล้าแข็ง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๗๗

เด็กชายนวดล เหล็กลอย
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๗๘

เด็กหญิงพิกุลรัตน์ สีหานาม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๗๙

เด็กหญิงยุภาวรรณ ทวยมา
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๘๐

เด็กหญิงวรกานต์ นิลชัย
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๘๑

เด็กหญิงกะรัต เห็มสมัคร
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๘๒

เด็กหญิงอรญา ศิลาคม
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๘๓

เด็กหญิงสุนิษา เพ็งจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๘๔

เด็กชายชลธิต เสนารินทร์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๘๕

เด็กชายธนกฤต วงษ์เจริญ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๘๖

เด็กชายทวีโชค ลำมะนา
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๘๗

เด็กชายนรากร กาญจนะ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๘๘

เด็กชายนิธิพัฒน์ พิลาวรรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๘๙

เด็กชายปยะ เนาวรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๙๐

เด็กชายสุธาดา ยืนสุข
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๙๑

เด็กชายสุริยา พิลาวุธ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๙๒

เด็กหญิงจิรณา พันธ์ศิริ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๙๓

เด็กหญิงนริศรา ขาลพรหม
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๙๔

เด็กหญิงนิชา ฉิมพลี
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๙๕

เด็กหญิงศิรประภา ฝายสิงห์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๙๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สีหานาม
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๙๗

เด็กหญิงสุภาวิณี เศษสุวรรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๙๘

เด็กหญิงอนุธิดา แก้วสุุวรรณ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๐๙๙

เด็กหญิงอุไลวรรณ จงมุม
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๐๐

เด็กหญิงกฤติมา กองคำ
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๐๑

เด็กหญิงบุญญิษา ขันตี
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๐๒

เด็กหญิงจิตฤดี โจมเสนาะ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๐๓

เด็กชายวีระภาพ กานนอก
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๐๔

เด็กหญิงธิมาพร อ่อนศิลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๐๕

เด็กชายเฉลิมวงศ์ ปุตะมา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๐๖

เด็กหญิงจุฑามาศ อิมสิน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๐๗

เด็กชายนัทธพงศ์ อาจเอีอม

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๐๘

เด็กหญิงสุพัตรา จ้อยหนองบัว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๐๙

เด็กชายอนุพงค์ กระชับกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๒ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๑๐

เด็กชายสรัล สังฆรักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๑๑

เด็กชายธีรพัฒน์ มูลพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๑๒

เด็กหญิงอัญญมณี เกิดรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๑๓

เด็กหญิงสุนิสา สัสดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๑๔

เด็กหญิงเบญญทิพย์ พรมพนัส
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๑๕

เด็กหญิงจินตนา เอียมรัมย์

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๑๖

เด็กหญิงจันทริวา อวะรัมย์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๑๗

เด็กหญิงชลนิชา อวะรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๑๘

เด็กหญิงพรญาณี ศรีเนาวรัตน์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๑๙

เด็กหญิงอัญทิยา พรรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๒๐

เด็กหญิงทิวาวรรณ ดำดุลย์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๒๑

เด็กหญิงกัณฐิกา พยัฆษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๒๒

เด็กชายวัชรพงษ์ วรวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๒๓

เด็กหญิงนันทิพา สีดา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๒๔

เด็กหญิงณัชชา ชูเกาะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๒๕

เด็กหญิงสุภาพร องอินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๒๖

เด็กหญิงอริสรา เติมงาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๒๗

เด็กหญิงสุชีรา ฉิมมาลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๒๘

เด็กหญิงจิดาภา คำมี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา กักโห้
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๓๐

เด็กหญิงสุชาดา ฉิมมาลี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๓๑

เด็กชายสุรชัย สอนใจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๓๒

เด็กชายลิปปกร ยินดีชาติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มาระสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๓๔

เด็กหญิงปฐวีรดา กล้าหาญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๓๕

เด็กหญิงวรรณพร โสนาคา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๓๖

เด็กหญิงเพชรมณี ดวงมาลี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๓๗

เด็กหญิงสิริกัลยา บุตรจินดา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองก้อน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๓๙

เด็กหญิงชบาแก้ว ซุนเฮงกุล
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๔๐

เด็กหญิงพิราวรรณ ศรีบุษย์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๔๑

เด็กชายชัยยวัฒน์ ไพรชัฏ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๔๒

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ กลับจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ พยายาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๔๔

เด็กหญิงปรารถนา เข็มบุบผา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหวาย วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๓ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๑๕๑๔๕

เด็กหญิงฐิติมา บุญชำนาญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๔๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เสาวพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๔๗

เด็กชายจามร ชาภักดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๔๘

เด็กชายศุภากร บุญมี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๔๙

เด็กชายศรัญู เกตุชาติ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๕๐

เด็กหญิงรจนา ขันทะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๕๑

เด็กชายวรวุฒิ ตลาดเงิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๕๒

เด็กหญิงพิกุลแก้ว ศรีเนาวรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๕๓

เด็กหญิงปยวรรณ แก้ววิรัช
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๕๔

เด็กชายรัชพล ขำเชย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๕๕

เด็กชายดวงตะวัน จ้อยสาคู
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๕๖

เด็กหญิงกรวิภา เกิดช่อ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๕๗

เด็กหญิงมัณฑนา คงตะเคียน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๕๘

เด็กหญิงสุณิศา ช่อพิมาย
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๕๙

เด็กหญิงพรพิมล คำพินิจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๖๐

เด็กหญิงนภาพร หอสูงเนิน
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๖๑

เด็กหญิงพัทธนันท์ สุขคุ้ม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๖๒

เด็กหญิงจารุวรรณ เกิดรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอียมโอภาสประชานุกูล)

่

วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๖๓

เด็กหญิงขวัญเหนือ รุ่นหนุ่ม
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๖๔

เด็กหญิงวิภาดา แสงไข
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ บุญรอดดวง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๖๖

เด็กชายภาณุพงค์ ทับทิมโต

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๖๗

เด็กชายโยธิน ทองทะเล
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๖๘

เด็กหญิงจอมขวัญ ดำเสนา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๖๙

เด็กหญิงชลธิชา บาลี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๗๐

เด็กหญิงทิวาวรรณ นามมันสา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๗๑

เด็กหญิงนฤมล มีแย้มภักดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๗๒

เด็กหญิงพิมพ์กมล มหาเสนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๗๓

เด็กหญิงรัตนพันธุ์ แก้วแจ่มจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๗๔

เด็กหญิงลีลาวดี นิลสนธิ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๗๕

เด็กชายกรกต มีมุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๗๖

เด็กหญิงชลธิชา ไกรนคร
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๗๗

เด็กชายคฑาวุธ ภูมิยิง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๗๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ หลอดทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๗๙

เด็กหญิงนนทกานต์ สงกูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๔ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๑๕๑๘๐

เด็กหญิงปาริชาต คงพลปาน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๘๑

เด็กชายกุศลสิน แก้วอำไพ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๘๒

เด็กชายจิรวัฒน์ พวงมาลัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๘๓

เด็กชายพันธ์รัก เสาวพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๘๔

เด็กชายวิทวัส จันทะมา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๘๕

เด็กชายอภิรักษ์ สุทธิมูล
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๘๖

เด็กหญิงกัณฐิกา จันทร์ประโคน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๘๗

เด็กหญิงธัญพิชชา มงคลกูล
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๘๘

เด็กหญิงนิภารัตน์ เอ็มประโคน
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๘๙

เด็กหญิงปาริชาติ ทำทวี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๙๐

เด็กหญิงภาวรินทร์ ชินรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๙๑

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์วิเชียร
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๙๒

เด็กหญิงศิราพร เกิดช่อ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๙๓

เด็กหญิงอติพร หนักแน่น
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๙๔

เด็กหญิงอรวรรณ จำเนียรกูล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๙๕

เด็กชายธนดล กัลโยธิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๙๖

เด็กชายนทีกานต์ ทับทิมอ่อน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๙๗

เด็กชายนวพล นาคินชาติ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๙๘

เด็กชายวรเวช เณรกูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๑๙๙

เด็กชายศรัณยู สนโสม
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๐๐

เด็กหญิงกันทิกา โสมวงค์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๐๑

เด็กหญิงกันติฤทัย หันไชยศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๐๒

เด็กหญิงจรรจิรา ทองทํากิจ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๐๓

เด็กหญิงทิพย์วรรณ สนโสม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๐๔

เด็กหญิงบุษยากร แพร่งสุวรรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๐๕

เด็กหญิงปณฑิตา ชํานิพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๐๖

เด็กหญิงพัชรานันท์
ประเสริฐสินพรมมา ๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๐๗

เด็กหญิงวราพร คําแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๐๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ ดีโพรัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๐๙

เด็กหญิงศวรรญา จำนาสุข
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๑๐

เด็กหญิงโสภิตา โสพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๑๑

เด็กชายอธิวัฒน์ ไชยรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๑๒

เด็กชายเอกราช บุญเนือง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๑๓

เด็กหญิงเข็มมิกา เส็งเต๋

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๑๔

เด็กหญิงสมฤทัย เผือกนอก
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๕ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๑๕

เด็กชายก้องภพ วุฒิรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๑๖

เด็กชายอดิศร ด้วงพิทักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๑๗

เด็กชายพรสวรรค์ วงศาเศก
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๑๘

เด็กชายรพีภัทร จิตอารีย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๑๙

เด็กชายสหรัถ ยินดีชาติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๒๐

เด็กชายสวัสดิชัย วงค์เก่า
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๒๑

เด็กชายจิรเดช ประเจียด
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๒๒

เด็กหญิงชลธิชา แพร่งสุวรรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๒๓

เด็กชายธนากร แก่นกลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๒๔

เด็กชายณัฐพล บอมขุนทด
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๒๕

เด็กชายวสันต์ สุรินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๒๖

เด็กชายวชิระ ปะจักกัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๒๗

เด็กชายสุธี สิทธิมูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๒๘

เด็กชายวีระพัทธ์ เสาวพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๒๙

เด็กชายภัทรพล เจิมรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๓๐

เด็กชายคมสันต์ หาญนึก
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๓๑

เด็กชายธีรวัฒน์ จันทร์ลาภ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๓๒

เด็กชายมาวิน สีชมภู
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๓๓

เด็กชายสีหนาท เจียมรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๓๔

เด็กชายอภินันท์ คารัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๓๕

เด็กหญิงเขมจิรา ชินนอก
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๓๖

เด็กหญิงศุภิสรา ปนะโต
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๓๗

เด็กหญิงสิราวรรณ โจมรัมย์
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๓๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปลืมกมล

้

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๓๙

เด็กหญิงอัมพุธ เจียมรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๔๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ เดียมประโคน
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๔๑

เด็กชายปกรณ์ บัวแก้ว
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๔๒

เด็กชายธีรภัทร พัสดร
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๔๓

เด็กชายสิรวิชญ์ บุญศรีรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๔๔

เด็กชายธนภัทร โจมรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๔๕

เด็กหญิงสาวิตรี จันทร์งาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๔๖

เด็กชายเจริญกิจ รุ่งเรือง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๔๗

เด็กชายเดชาธร จะเรืองรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๔๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ จะยินรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๔๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ จิรัมย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๖ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๕๐

เด็กหญิงญาณิศา วิชัยรัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๕๑

เด็กหญิงญาณิษา กลันประโคน

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๕๒

เด็กหญิงณปภา ทิสารัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๕๓

เด็กหญิงวริษา ลินทอง

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๕๔

เด็กหญิงศศิกานต์ กันรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๕๕

เด็กชายทวีกรณ์ ประจันบาน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๕๖

เด็กชายธนาธิป เครือจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๕๗

เด็กหญิงกชกร ยิมเมือง

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๕๘

เด็กหญิงญานิศา หวง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๕๙

เด็กชายพลวัต พรรณาขา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๖๐
เด็กหญิงปภัสราภรณ์ ภาคศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๖๑

เด็กชายธีรเทพ เจวรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๖๒

เด็กชายพัชรพล แขนรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๖๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เดินริบรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๖๔

เด็กชายวีรชัย อินัง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๖๕

เด็กชายสยาม นึกรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๖๖

เด็กหญิงกันทิมา นะรินรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๖๗

เด็กหญิงกานต์สินี ประจันบาล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๖๘

เด็กหญิงปาริษา วิชัยรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๖๙

เด็กหญิงพรณภา พิณประนี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๗๐

เด็กหญิงอนัญพร วิชัยรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๗๑

เด็กชายพงศกร โจมรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๗๒

เด็กหญิงณัชชา พะโรงรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๗๓

เด็กหญิงธัญญาทิพย์ ประจันบาน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๗๔

เด็กหญิงพรนัชชา วรรณคำผุย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๗๕

เด็กชายธนากรณ์ อินทรกำแหง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๗๖

เด็กหญิงชนกานต์ มีสิทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๗๗

เด็กชายกันตพล จะเรรัมย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๗๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ สีสุขใส
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๗๙

เด็กชายธนะชัย ปลืมกมล

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๘๐

เด็กชายอานันท์ ตลอดแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๘๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

แห้วตะนะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๘๒

เด็กชายสุริยะ โพธิศรี

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๘๓

เด็กชายศักดา เรืองรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๘๔

เด็กชายพรทวี เจริญรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๗ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๘๕

เด็กหญิงสาธิกา นับถือสุข
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๘๖

เด็กหญิงฟลุ๊ค ปาตุ่ม
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๘๗

เด็กชายชรินทร์ จานรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๘๘

เด็กชายวรรณรงค์ พยายาม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๘๙

เด็กชายคุณากร ปานทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๙๐

เด็กชายณัฐพนธ์ กำโภชา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๙๑

เด็กชายทักษิณ จิมรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๙๒

เด็กชายธเนศ วงศ์นาค
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๙๓

เด็กชายวีระชัย เทพอินทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๙๔

เด็กชายสิทธานต์ อุตสาหรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๙๕

เด็กหญิงกฤติกานต์ เจริญรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๙๖

เด็กหญิงกัลยากร พงษ์สุระ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๙๗

เด็กหญิงทศพร โจมรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๙๘

เด็กหญิงธนพร ขนานแข็ง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๒๙๙

เด็กชายทักษ์ดนัย พละมา
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๐๐

เด็กหญิงชาลินีย์ เจริญรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๐๑

เด็กหญิงมรกต สิริภัทรพงงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๐๒

เด็กหญิงอนุสา ดวงศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๐๓

เด็กหญิงญาณิศา เห็นงามชนะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๐๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ อุนัยบัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๐๕

เด็กหญิงณัฐนรี บัวปอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๐๖

เด็กหญิงนภาภัทร สีแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๐๗

เด็กหญิงบัญจรัตน์ พงสุวัฒน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๐๘

เด็กหญิงอาภัสรา ตลอดแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๐๙

เด็กหญิงลักษณพร เครือจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๑๐

เด็กชายธนวัฒน์ โนนวิเศษ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๑๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ เพชรขุน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ โจมรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๑๓

เด็กหญิงสุชญา ดูเรืองรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๑๔

เด็กชายอำพล จุลศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๑๕

เด็กหญิงปนกมล แว่นรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๑๖

เด็กหญิงวิลาสินี จานรัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๑๗

นางสาวไออิมิ ซิมิซึ
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๑๘

เด็กหญิงกชกร หลับรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๑๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ บังยะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๒๐

เด็กชายทวีโชค ชุยรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๒๑

เด็กชายพิษณุ สีสวย
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๒๒

เด็กชายถิรวัฒน์ อินชวด
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๒๓

เด็กชายวรวุฒิ จันทร์กลัน

่

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๒๔

เด็กหญิงจันทิวา โตคีรี
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๒๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พิมขาลี
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๒๖

เด็กหญิงเต็มรัก อาญาเมือง
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๒๗

เด็กหญิงอริสา กุลประโคน
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๒๘

เด็กชายสมิทธิ

์

สุขฉัตร
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๒๙

เด็กชายธนกฤต โยโพธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๓๐

เด็กชายวิพุธ ทองหล่อ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๓๑

เด็กหญิงนิชาภัทร แจรบรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๓๒

เด็กชายธีร์ธวัช ชัยชุมพล
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๓๓

เด็กชายกิตติพิชญ์ นะเรรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๓๔

เด็กหญิงมณฑิชา ขลิรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๓๕

เด็กหญิงโขมพัสตร์ ปลืมกมล

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๓๖

เด็กชายกิตติพงษ์ หวันละเบ๊ะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๓๗

เด็กหญิงจิตรสิณี จะยันรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๓๘

เด็กหญิงอังคณา ถาวรนุรักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี วัดโคกเพชร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ คะรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๔๐

เด็กชายสุริยา สอนสำแดง
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๔๑

เด็กชายณธกร สมบัติวงศ์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๔๒

เด็กหญิงตรีนุช วิชัยเลิศ
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๔๓

เด็กหญิงญาณิศา ศรีชะอุ่ม
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๔๔

เด็กหญิงวิมลสิริ กิรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๔๕

เด็กหญิงจันฑกานต์ รอบแคว้น
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๔๖

เด็กหญิงกิตติชัญญา ชะเมืองรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ลายทอง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๔๘

เด็กหญิงผกาวรรณ จอยรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๔๙

เด็กหญิงวิลาสินี คำศรี
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๕๐

เด็กหญิงเกวลิน ยิงรัมย์
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๕๑

เด็กหญิงนันทิชา ชอบพร้อม
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๕๒

เด็กหญิงเครือฟา มะลิลา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๕๓

เด็กหญิงสุพิชญา ชูชมงาม
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๕๔

เด็กหญิงสุพิชชา อะโรคา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๕๕

เด็กหญิงวิภาวัลย์ เจริญรัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๕๖

เด็กหญิงณัฐฐา ร่มโพธิชืน

์ ่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๕๗

เด็กหญิงสุภัทชา จารุสาร
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๕๘

เด็กหญิงปาลวิกา กองศรี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๕๙

เด็กหญิงบุษกร จรัลรัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๖๐

เด็กชายปรัชญา ยุงรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๖๑

เด็กชายณัฐพล มาคะรมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๖๒

เด็กหญิงฉันชนก จากรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๖๓

เด็กหญิงกานต์สิรี สินศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๖๔

เด็กชายหิมาลัย จะริรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๖๕

เด็กชายธีรเดช จะแรมรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๖๖

เด็กชายมนัญชัย เจริญรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๖๗

เด็กหญิงสุกานดา เชอรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๖๘

เด็กชายนิรินทน์ ก้านรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๖๙

เด็กชายนนทวัฒน์ จะรอนรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๗๐

เด็กชายปยพนต์ ร่มโพธิชืน

์ ่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๗๑

เด็กชายชาญวิทย์ เจริญรัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๗๒

เด็กชายจาตุรนต์ บุญปก
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๗๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เจริญรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๗๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

สีดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๗๕

เด็กชายบารมี ใหญ่รัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๗๖

เด็กชายภัคพล หวังสำราญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๗๗

เด็กหญิงกันยารัตน์ ตันสันเทีะ

๊

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๗๘

เด็กหญิงจริยา วาสะรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๗๙

เด็กหญิงจิรารัตน์ สุขสนัน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๘๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชาแฉะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๘๑

เด็กหญิงดาริกา มณีคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๘๒

เด็กหญิงตะวัน สุวรรณภา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๘๓

เด็กหญิงทัศนีย์ ทะเลิงรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๘๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ ถูกจิต
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๘๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ นาคริน
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๘๖

เด็กหญิงเมษา ประดับศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๘๗

เด็กหญิงลดาวัลย์ วิเศษสิทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๘๘

เด็กหญิงเวลุกา มินทรรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา อุทัยรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์
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บร ๔๔๖๐/๑๕๓๙๐

เด็กหญิงอภิญญา เจริญรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๙๑

เด็กหญิงอาภัสรา สวัสดิรัมย์

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๙๒

เด็กชายชินวัตร ปานทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๙๓

เด็กชายทิวากร นิพรรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๙๔

เด็กชายธนภูมิ เนือนิล

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๙๕

เด็กชายธีรพัฒน์ เจริญรัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๙๖

เด็กชายนรพันธ์ มันยืน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๙๗

เด็กชายเมธา ทัศนะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๙๘

เด็กชายวรเทพ จูมรัมย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๓๙๙

เด็กชายอนุชน ทะเลิงรัมย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๐๐

เด็กหญิงรุจีรัตน์ มีผิว
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๐๑

เด็กหญิงวรพรรณ ไกรษร
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๐๒

เด็กหญิงวิชญาดา บุญเกลียง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๐๓

เด็กหญิงอมรวศรี จุฬารัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๐๔

เด็กชายปกรณ์ พันธ์โภคา
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๐๕

เด็กชายณัฐพล จันทร์สิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๐๖

เด็กหญิงนันท์นภัส สุทธิมา
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๐๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ณพรรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๐๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ปญญายง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๐๙

เด็กหญิงนำฝน โกรัมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๑๐

เด็กหญิงอริสา พะเนิกรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๑๑

เด็กหญิงฐานิตา มีศิลป
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๑๒

เด็กหญิงพรรณทิวา เจียมรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ

์

วัดเมืองโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๑๓

เด็กหญิงพิยดา พลสิมมา
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๑๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขสาร
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๑๕

เด็กหญิงทักษินา สุนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๑๖

เด็กหญิงสุพรรณิกา อิมสำราญ

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๑๗

เด็กชายพรพิทักษ์ ยีจอหอ

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๑๘

เด็กชายธนากร วงศ์ไธสง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๑๙

เด็กหญิงกัญญ์วรา การะสีรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๒๐

เด็กหญิงวาสนา กุยรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๒๑

เด็กหญิงชนากานต์ อินสำราญ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๒๒

เด็กชายต้นกล้า กมลภพ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๒๓

เด็กหญิงนิชา ไขคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๒๔

เด็กชายวรอัตถ์ เย็นประโคน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๑ / ๕๐๘
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บร ๔๔๖๐/๑๕๔๒๕

เด็กชายธนาธิป ท้าววิราช
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๒๖

เด็กชายณัฏฐพล โพธิแพน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๒๗

เด็กชายวรวุฒิ พิชิตโชคชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๒๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา เจริญศิริ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๒๙

เด็กชายอัษฎาวุธ ขจัดโรคา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๓๐

เด็กชายเอกรินทร์ หนูนำคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๓๑

เด็กชายศุภลักษณ์ โพธิทอง

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๓๒

เด็กชายชลิต อึงเส็ง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๓๓

เด็กหญิงสุภัสสร รสหอม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๓๔

เด็กชายรัฐภูมิ คงรัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๓๕

เด็กชายธีระพงศ์ ชะเมรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๓๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

ชากัณฑ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๓๗

เด็กชายธันยบูรณ์ จดรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน วัดโคกวัด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๓๘

เด็กชายอัศม์เดช ชะรอยรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๓๙

เด็กหญิงกมลวรรณ์ พรมลา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๔๐

เด็กชายรัตนชาติ บุญปน
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๔๑

เด็กหญิงราชาวดี สุริพล
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ชงักรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๔๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ ทัดวงศ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๔๔

เด็กหญิงปยะวรรณ เลิศยะโส
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๔๕

เด็กหญิงชลธิชา อินสองใจ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๔๖

เด็กหญิงปวีณา กระจางจิตร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๔๗

เด็กชายวงศกร กระจ่างจิตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๔๘

เด็กชายเกียรติขจร ชารัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๔๙

เด็กชายอัมรินทร์ นันแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ล้ามี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๕๑

เด็กชายกอบศักดิ

์

สีอาด
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๕๒

เด็กหญิงพรพิณ เกิดผล
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๕๓

เด็กชายศุภฤกษ์ ศาลางาม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา วัดโนนสวรรค์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๕๔

เด็กหญิงชาลิสา ตะโกนา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๕๕

เด็กหญิงปรียากร บุญเอียม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๕๖

เด็กหญิงศิรภัสสร เชียงรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๕๗

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ประสานเชือ

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๕๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ ปลดเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๕๙

เด็กชายรัตนโชติ ฉิวรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๖๐

เด็กชายสิทธิโชค ไสยลา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๖๑

เด็กชายเอกรินทร์ กระสินรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๖๒

เด็กหญิงกิตติมา กุยรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๖๓

เด็กหญิงณัชชา ดูเรืองรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๖๔

เด็กหญิงณัฐพร ไชยสุวรรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๖๕

เด็กหญิงณิชนันท์ ผ่องพันธ์เลิศ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๖๖

เด็กหญิงมุทิตา ชะอ้อนรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๖๗

เด็กหญิงศินีนาถ หอมเนียม
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๖๘

เด็กหญิงศิวภา เชียรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๖๙

เด็กหญิงศุภิสรา เจ็ดรัมย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๗๐

เด็กหญิงสุนิษา ประกิจรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๗๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ ปนตา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๗๒

เด็กหญิงนภสร เพ็ชรกล้า
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๗๓

เด็กชายชาตรี โคตมี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๗๔

เด็กชายปรินทร เชือนรัมย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๗๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตุ้ยแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๗๖

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๗๗

เด็กหญิงสุธาลินี เจริญยิง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๗๘

เด็กชายชยานันท์ ทะเรืองรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๗๙

นางสาวจุฑามาศ สมานมิตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๘๐

นางสาวนำทิพย์ เพ็ชรกล้า
๑๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๘๑

นางสาววิภาวดี กิงจันทร์

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๘๒

นางสาวศศิธร กาละสีรัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๘๓

นางสาวอังคณา ราชนาจักร
๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๘๔

นางสาวประวีรา คณาศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๘๕

นางสาวชดาพร เกิดมวลรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๘๖

นางสาววิชุดา เสาทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๘๗

นางสาวชนาพร กึงรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๘๘

นางสาววิภาพร ชิมรัมย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๘๙

นางสาวอิสราภรณ์ มีทรัพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๙๐

นายวิชย์พล สิกรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๙๑

นางสาวอารีรัตน์ รสหอม
๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๙๒

นางสาวจิราพร ประยงค์หอม
๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๙๓

นางสาวพิมผกา ตาแสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๙๔

เด็กชายเกรียงไกร คะเชนรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๙๕

นายอธิปรัฐ อัมรารัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๙๖

เด็กชายคมสันต์ แก้วบุญศรี
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๙๗

เด็กชายศุภกฤต พิศาลศาสน์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๙๘

เด็กชายศุภกร พิศาลศาสน์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๔๙๙

เด็กชายจาตุรงค์ เพ็งพินิจ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๐๐

เด็กหญิงสุภัชสร ชะใบรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๐๑

เด็กชายชญานนท์ แก้วเลิศ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๐๒

เด็กชายธนพล ชาติรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๐๓

เด็กชายวันชัย วิญญาเย็น
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๐๔

เด็กชายวีระพงษ์ ขจัดโรคา
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๐๕

เด็กชายวีระกร ประดับคำ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๐๖

เด็กชายวีระวัฒน์ ชูคะรัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๐๗

เด็กชายศักดิสกุล

์

ทาทอง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เต็งรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๐๙

เด็กชายยุทธศาสตร์ จินดานุรักษ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๑๐

เด็กชายชัยยุทธ เชิงรัมย์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๑๑

เด็กชายอานนท์ มุนธานี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรยิง

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๑๓

เด็กหญิงปลิตา ชามรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๑๔

เด็กหญิงสุพัตรา แพงสิม
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๑๕

เด็กหญิงธาลิณี พินโยยิง

่

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๑๖

เด็กหญิงมะนิลยา ลาดพาลัง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๑๗

เด็กหญิงอัจฉรา ชัยคุณ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๑๘

เด็กหญิงวรมน ศาลางาม
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๑๙

เด็กหญิงนาริน ปะรัมย์
๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๒๐

เด็กหญิงอโรชา นิลผาย
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๒๑

เด็กหญิงสายฝน ดีชัยรัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๒๒

เด็กชายกรกฤต ชะแรรัมย์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๒๓

เด็กชายธนพล กุลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๒๔

เด็กชายธนภัทร ชารัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๒๕

เด็กชายวุฒิพงศ์ ศูนย์รัมย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๒๖

เด็กชายสิทธิชัย ชะใบรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๒๗

เด็กชายโยศิยา สดุดีธรรม
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๒๘

เด็กชายอดิโชติ พิละ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๒๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สวัสดิรัมย์

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๓๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ชูคะรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๓๑

เด็กหญิงรติมา พลึกรุ่งโรจน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๓๒

เด็กหญิงวรรณา จะเมรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๓๓

เด็กหญิงนัฐนิชา จะทีรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๓๔

เด็กหญิงสิรามณี เพ็ชรกล้า
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๓๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เครือวัลย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๓๖

เด็กหญิงเอมวิภา ขุมทอง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๓๗

เด็กหญิงเกศิณี แช่มรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๓๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ ชูคะรัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๓๙

เด็กหญิงธนพร นารินทร
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๔๐

เด็กหญิงอินทิรา วิสัยเกตุ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๔๑

เด็กหญิงพฤกษา จงรัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๔๒

เด็กชายสมศักดิ

์

จันอากาศ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๔๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

ชะรีรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๔๔

เด็กชายวรเวช วงค์ภักดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๔๕

เด็กชายณัฐชัย ประโลม
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๔๖

เด็กหญิงวิลาสิณี บุญส่ง
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๔๗

เด็กหญิงสุชานุช มณีศรี
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๔๘

เด็กชายโปรดปราน พลึกรุ่งโรจน์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๔๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีสารคาม
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๕๐

เด็กหญิงกัญณิกา จันทร์นวล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๕๑

เด็กหญิงธัญญ่า ปดสาคร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๕๒

เด็กหญิงวิรดา วิสูงเร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๕๓

เด็กชายภานุชา เกริงรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๕๔

เด็กหญิงจุฑามาศ พลเยียม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๕๕

เด็กหญิงรุ่งฤดี รัตนพิมพ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๕๖

เด็กชายณัฐธวัฒน์ ชิวรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๕๗

เด็กชายวีรวุฒิ จะอำรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๕๘

เด็กหญิงขนิษฐา มามาก

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ลาบึง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๖๐

เด็กหญิงสุนิชา เกาเอียม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๖๑

เด็กชายธราเทพ เวชไธสง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๖๒

เด็กชายธรรมนูญ มุ่งดี
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๖๓

เด็กชายผาณิต มาฤทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๖๔

เด็กชายศิวกร แสนแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๖๕

เด็กหญิงไอริสา พิมพ์จ่อง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๖๖

เด็กชายคณิกพล รักษา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๖๗

เด็กชายคธาวุธ ราชโคตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๖๘

เด็กชายนัฐภูมิ ละมุน
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๖๙

เด็กชายวรากร จอดรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๗๐

เด็กชายเอกนรินทร์ ธิลาว
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๗๑

เด็กหญิงชาลิสา ชนไพโรจน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๗๒

เด็กหญิงณัฏฐ์นริทร์ แคนดา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๗๓

เด็กหญิงปานระพี ไวสุวรรณโน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๗๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ วรรณสุโข
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๗๕

เด็กชายก้องหล้า กลินชืน

่ ่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๗๖

เด็กหญิงกวินทิพย์ เอียมสว่าง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดดงเย็น  

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๗๗

เด็กชายกฤษดา สุขหนองบึง
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๗๘

เด็กหญิงกุลวีรัตน์ ชูคะรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๗๙

เด็กชายนัทธพงศ์ ด้วยงา
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๘๐

เด็กชายพัทธพล เต็งรัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๘๑

เด็กหญิงวรัญญา ฉลาดเลิศ
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๘๒

เด็กชายศิริวัฒน์ ชิมรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๘๓

เด็กหญิงสุนิสา อัมพะวัน
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๘๔

เด็กชายธันวา การณรงค์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๘๕

เด็กชายมังกร นาคนาคา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๘๖

เด็กชายธีรวุฒิ ชะดารัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๘๗

เด็กหญิงรุจิรา ราชครูบอล
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๘๘

เด็กชายปณิธาน มีมาเน็ต
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๘๙

เด็กชายจิรวัฒน์ หนูราช

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๙๐

เด็กหญิงอธิชา ชิมรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๙๑

เด็กหญิงอภิชญา กระแสเทพ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๙๒

เด็กหญิงนฤมล วิสัยเกตุ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๙๓

เด็กหญิงขวัญตา แถลงคำ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๙๔

เด็กชายยุรนันท์ เนตรมณี
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๙๕

เด็กหญิงปาริชาติ อินธิศรี
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๙๖

เด็กหญิงสายธาร ชมใย
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๙๗

เด็กหญิงสุภาวดี ชะดารัมย์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๙๘

เด็กชายสมโชค หอมหวล
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๕๙๙

เด็กหญิงนรีนันท์ วงษ์ชัยญา
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๐๐

เด็กชายจิรวัฒน์ ศิลาเลิศ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๐๑

เด็กชายธีรพงษ์ ประกอบแจ่ม
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๐๒

เด็กหญิงวรนิษฐา สุประกำ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๐๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ ลาบึง
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๐๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ดีรบรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๐๕

เด็กหญิงสุภัสสร ปราบหล้า
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๐๖

เด็กชายณัฐดนัย บุญด้วง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๐๗

เด็กชายเนติพงศ์ หล่าโพนทัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๐๘

เด็กหญิงอารียา โต๊ะดำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๐๙

เด็กชายพิชราฎ บุญมี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๑๐

เด็กหญิงจรรยพร แสนวงค์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๑๑

เด็กชายจิรพนธ์ ปราบหนองบัว

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๑๒

เด็กชายสหรัฐ ปาสาวัน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๑๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พวงไธสง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๑๔

เด็กหญิงชลธิชา ศิริสุข
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา วัดสว่างอารมณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๑๕

เด็กชายกมลวรรธ กิงพวง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๑๖

เด็กชายต้นนำ เสาธงทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๑๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ตรีวิเศษ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๑๘

เด็กชายพิพัฒพงษ์ อุทา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๑๙

เด็กชายพีรพัฒษ์ อุทา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๒๐

เด็กชายสมบัติ บุญมัน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๒๑

เด็กชายสีหราช บำรุงแคว้น
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๒๒

เด็กชายสิทธิโชค ดีช่อรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๒๓

เด็กชายสุเมธ ชะโลมรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๒๔

เด็กหญิงกชกร กองรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๒๕

เด็กหญิงธิญาดา เฉือยรัมย์

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๒๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ สกิมงาม
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๒๗

เด็กหญิงสุตาภัทร เกิดผล
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๒๘

เด็กหญิงอัมภวรรณ คำทิต๊ะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๒๙

เด็กหญิงณัชชา ช่วงชัยยะ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๓๐

เด็กชายธันวา สุดารักษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๓๑

เด็กหญิงสุพัตรา หมืนพหล

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๓๒

เด็กชายทินกร อะภิรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๓๓

เด็กชายธนาวุฒิ ผะกา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๓๔

เด็กชายสุบรรณ ดีช่อรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๓๕

เด็กชายอนุชา ทนุวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๓๖

เด็กชายสุรยุทธ สังสิทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๓๗

เด็กชายปฏิภาน จันทร์คำศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๓๘

เด็กชายวทัญู ฟองสุวรรณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๓๙

เด็กชายวาทิน กำจตุรัส
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๔๐

เด็กหญิงกรกมล วังทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๔๑

เด็กชายนพนันท์ ทองแม้น
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๔๒

เด็กชายธีระพงษ์ มูลศาสตร์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๔๓

เด็กชายอนุชา เฉลิมรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๔๔

เด็กชายปยะราช ชวนรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๔๕

เด็กชายวัชรพล อัตโน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๔๖

เด็กชายรพีภัทร ชะนอบรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๔๗

เด็กหญิงพิมพ์ผกา อะนะรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๔๘

เด็กหญิงพรธิดา ชอบรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๔๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ราชบรรเทา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๕๐

เด็กหญิงรัชนีกร สืบเทพ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๕๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ กุลดารัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๕๒

เด็กชายณัฐพล ศรีหาบุญมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๕๓

เด็กชายอดิเทพ สืบเทพ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ หอมเนียม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๕๕

เด็กหญิงณัฐชิตา กว้างกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๕๖

เด็กหญิงขวัญนรี เพียรไลย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๕๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เปนตามวา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๕๘

เด็กหญิงสายธาร กิงจันทร์

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๕๙

เด็กหญิงณัฐริการ เขินไพร
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๖๐

เด็กหญิงนำฝน เพชรศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๖๑

เด็กหญิงจินดาภา บัวทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๖๒

เด็กหญิงชญาดา อินทรกำแหง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๖๓

เด็กชายนวพล วงศ์เมือง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๖๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทองเลิศ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๖๕

เด็กชายศิริพงศ์ ชินไธสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๖๖

เด็กชายธนกฤต ปริเตนัง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๖๗

เด็กชายภานุกร สมภ้กดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๖๘

เด็กชายทัศนพร ผดุงผล
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๖๙

เด็กชายพสุธร สุวรรณทา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๗๐

เด็กชายกฤตพจน์ โทไธสง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๗๑

เด็กชายภานุ ฉอ้อนศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๗๒

เด็กหญิงพิมพกานต์ จีราพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๗๓

เด็กหญิงปกิตตา ไกรมณี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๗๔

เด็กหญิงธนกมล สุวรรณวิโรจน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๗๕

เด็กหญิงสุกัญญา มีมาก
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๗๖

เด็กหญิงชวพร พรมมาก
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๗๗

เด็กหญิงฑิตาพร เลไธสง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๗๘

เด็กหญิงรุจิรา ชาวไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๗๙

เด็กหญิงพรธิดา บัวทิม
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๘๐

เด็กหญิงจิรกานต์ สุดสา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๘๑

เด็กหญิงสุกัญญา ขุดดอน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๘๒

เด็กชายบูรพา ตามสีรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๘๓

เด็กชายภานุวิชญ์ พองผลา
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๘๔

เด็กชายสิรภัทร หงษ์ทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๘๕

เด็กหญิงศุภิสรา เสาสิงห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๘๖

เด็กชายวรพล เนียมศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๘๗

เด็กชายวินัย สีสันงาม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๘๘

เด็กชายเอกรินทร์ สวนนอก
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๘๙

เด็กหญิงกมลนิตย์ ฉลองภาค
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๙๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ เจือสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๙๑

เด็กหญิงปณฑิตา แสนวันดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๙๒

เด็กหญิงระจิรากร ช้างทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๙๓

เด็กชายณัฐภูมิ วิรุณพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๙๔

เด็กหญิงเกณิกา สาเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๙๕

เด็กหญิงอนิตา วิชาดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๙๖

เด็กชายแท่งทอง แสวงชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๙๗

เด็กหญิงอารียา ฉาไธสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๙๘

เด็กชายพิสิษฐ์ ชนะหาญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๖๙๙

เด็กชายภูชิต คำนึงผล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๐๐

เด็กหญิงณัฐริชา โมนาติ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๐๑

เด็กหญิงนันธิกา เผ่าเพ็ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๐๒

เด็กหญิงมิงกมล

่

คำโฮง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๐๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ โค้งอาภาส
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๐๔

เด็กหญิงสุพรรณษา อินทรวงศ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๐๕

เด็กชายจักรี บัวพันธ์ ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๐๖

เด็กหญิงณัฏฑรินทร์ แดงชำรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งเบา วัดบวร  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๐๗

เด็กชายปฏิภาณ สวามิชัย
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่อย วัดบ้านข่อย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๐๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ชะมารัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดศึกษา วัดบ้านชาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๐๙

เด็กชายพงศกร รังสีรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดศึกษา วัดบ้านชาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๑๐

เด็กชายกฤษณพงศ์ โพธิสา

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดศึกษา วัดบ้านชาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๑๑

เด็กชายสีหราช พึงนำ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซาดศึกษา วัดบ้านชาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๑๒

เด็กหญิงสุนันษา สูญไธสง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซาดศึกษา วัดบ้านชาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๑๓

เด็กชายอัมรินทร์ สร้อยจิต
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดศึกษา วัดบ้านชาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๑๔

เด็กหญิงปวีณา สิมาชัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาดศึกษา วัดบ้านชาด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๑๕

เด็กชายจตุคาม อันวิเศษ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๑๖

เด็กชายจิรายุทธ ใหม่โพธิกลาง

์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๑๗

เด็กชายเจริญพร นาคเครือ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๑๘

เด็กชายธวัชชัย คุณสุทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๑๙

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

เลิงไธสง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๒๐

เด็กหญิงจีรนันท์ เฉียดไธสง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๒๑

เด็กหญิงณัฐณิชา พิศนอก
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๒๒

เด็กหญิงทิฆัมพร ฉำสันเทียะ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๒๓

เด็กหญิงธนิษฐา เรืองเศรษฐี
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๒๔

เด็กหญิงนันท์นพร ธรรมเริง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๒๕

เด็กชายพิษณุ ราชวัฏร
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๒๖

เด็กชายกรภัทร วิไลย์ฤทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๒๗

นางกมลพรรณ์ โชคกล้า
๒๑/๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๒๘

นางสาวขวัญใจ วรรณา
๒๘/๙/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๒๙

นางสาวจงกร ชูชีพ
๑๔/๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๓๐

นายจักรกฤษณ์ กระวานธง ๓/๖/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๓๑

นางจิณณพัต สิงห์ถิน

่

๑๓/๓/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๓๒

นางจิม เดินสันเทียะ ๑/๗/๒๔๘๙ โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๓๓

นางธารินี แสงรัตนวงศ์
๒๖/๒/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๓๔

นางนงนภัส สวามิชัย
๑๕/๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๓๕

นางบุญชวน กัณหา
๒๗/๘/๒๔๙๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๓๖

นางพรประเสริฐ ลันไธสง ๑/๑/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๓๗

นางรำไพ ขจีรัมย์ ๙/๘/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๓๘

นางวัฒนา เครือวาลย์
๒๘/๙/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๓๙

นางศิริรัตน์ เลียงผ่องพันธ์

้

๒๘/๔/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๔๐

นางสมจิต พูนกลาง
๒๑/๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๔๑

นางสมจิต เฉยไธสง
๒๔/๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๔๒

นางสุกัญญา เพ็ชรปราง ๗/๗/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๔๓

นางเพลินจิตร พัชราชีวิน ๓/๒/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๔๔

นางแก่นจันทร์ ชินไธสง ๓/๘/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๔๕

นายคำปน ดวงมูลลี
๒๕/๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๔๖

นางนงนุช เกไธสง
๒๓/๔/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๔๗

นางนันทนิตย์
ปญญาวชิรไพบูลย์ ๑๔/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๔๘

นางประกาย พลทามูล ๑/๑๐/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๔๙

นางพรทิพย์ แก้วลอย
๔/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๕๐

นางวราภรณ์ ปาวะภา
๒๓/๖/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๕๑

นางวิมลมาศ ชำนิกล้า ๖/๑/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๕๒

นางสำลวย ดวงมูลลี
๑๗/๔/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๕๓

นายเรืองศักดิ

์

แก้วลอย
๑๕/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๕๔

นางนำค้าง โชยรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดบ้านดอน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๕๕

เด็กชายจิระพงษ์ คาดไธสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๕๖

เด็กชายศุภโชค สุขเกิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๕๗

เด็กชายพัชรพงษ์ แถวไธสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๕๘

เด็กชายณรงศ์พงศ์ โชคชัย
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๕๙

เด็กชายพยุหพล สวามิชัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๖๐

เด็กชายนพรัตน์ แคว้นไธสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๖๑

เด็กชายชานน หาญกล้า
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๖๒

เด็กชายภูริภัทร ระวังกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๖๓

เด็กชายจิรโชติ เฉิดเจือ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๖๔

เด็กชายพงค์เทพ มาลาฝอย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๖๕

เด็กหญิงชวนฝน เคลือนไธสง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๖๖

เด็กหญิงสุนิษา อนุตรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๖๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชัยสีดา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๖๘

เด็กหญิงภาวิณี ทองทะวิง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๖๙

เด็กหญิงกชกร จันทร์สุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๗๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๗๑

เด็กหญิงจิรธนา ชืนชม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๗๒

เด็กหญิงปนัดดา กันเกษ

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๗๓

เด็กชายธนกฤต บุญลำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๗๔

เด็กชายจักรพงษ์ แดนไธสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๑ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๗๕

เด็กชายกฤษดา อยู่สุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๗๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สอิงรัมย์

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๗๗

เด็กชายทยากร โพธิฝาย

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๗๘

เด็กชายสวิตต์ พงพันนา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๗๙

เด็กหญิงจุฑามาศ อุสาห์ดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๘๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา กัณหา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๘๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เงินชาลี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๘๒

เด็กหญิงปยธิดา ชนะหาญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๘๓

เด็กหญิงปญจพร กล่อมกามิฬ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๘๔

เด็กหญิงกุลณัฐ วิบูลย์กูล
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๘๕

เด็กชายณฐพล น้อยมัน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๘๖

เด็กชายพิทักษ์ จุลไธสง
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวงษ์วารี วัดวงษ์วารี  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๘๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ชูสีนาค
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงษ์วารี วัดวงษ์วารี  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๘๘

เด็กหญิงศิริพรรณ ฉำไธสง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงษ์วารี วัดวงษ์วารี  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๘๙

เด็กหญิงสโรชินี เจ้ยไธสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงษ์วารี วัดวงษ์วารี  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๙๐

เด็กหญิงปรีย์วัลย์ แสนเจ็ก
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงษ์วารี วัดวงษ์วารี  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๙๑

เด็กหญิงอดิศา เวียนนอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงษ์วารี วัดวงษ์วารี  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๙๒

เด็กชายปฎิชา ชุ่มนาค
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงษ์วารี วัดวงษ์วารี  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๙๓

เด็กหญิงวรัญญา ศิริวิทยากูล
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ วัดวรดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๙๔

เด็กชายธีรภัทร พิมพ์ภักดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ วัดวรดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๙๕

เด็กชายธนกร แหม่มจำนัก

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ วัดวรดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๙๖

เด็กหญิงณัฐชา แกว่นธัญกรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ วัดวรดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๙๗

เด็กหญิงเปมิกา ดีนวนพะเนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ วัดวรดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๙๘

เด็กหญิงศิรประภา จัตุรัส
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ วัดวรดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๗๙๙

เด็กหญิงชนนิกานต์ เซ็นรัมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ วัดวรดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๐๐

เด็กหญิงจันทร์นิกา พรมศิลป
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ วัดวรดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๐๑

เด็กหญิงรินรดา วิไธสง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ วัดวรดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๐๒

เด็กหญิงสุพิชฌา ชำนาญสิงห์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ วัดวรดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๐๓

เด็กหญิงวราภรณ์ นาคา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ วัดวรดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๐๔

นางศิวภรณ์ คำอาษา
๒๗/๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ วัดวรดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๐๕

นางสุนิทรา ลิไธสง ๓/๘/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ วัดวรดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๐๖

นางสาวสุรีย์นิภา บุตรไธสง
๑๗/๔/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ วัดวรดิษฐ์  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๐๗

เด็กหญิงวธัญญา จันทพันธ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๐๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โสรเวช
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๐๙

เด็กหญิงจิลดาภา อินทสุทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๑๐

เด็กชายศิรภัส เกษศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๑๑

เด็กหญิงธัญชนก ศุภจิตติบวร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๑๒

เด็กหญิงจิราภิญญา เจือไธสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๑๓

เด็กหญิงญาดา ศิริวัฒนพงศา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๑๔

เด็กหญิงศุจินธรา พุทธิพงศ์ภรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๑๕

เด็กชายภานุพงศ์ เมินไธสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๑๖

เด็กหญิงเพชรลดา แก้วลือนาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๑๗

เด็กหญิงรักษิตา บุตรโคตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๑๘

เด็กหญิงวิลาสินี แหมไธสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๑๙

เด็กหญิงวรธิดา โซ่ไธสง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๒๐

เด็กหญิงศุภิสรา ลือโสภา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๒๑

เด็กหญิงชนกนันต์ บุญอนันต์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๒๒

เด็กหญิงปณิตา ใสไธสง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๒๓

เด็กหญิงศิรินภา สาหับ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๒๔

เด็กหญิงอาคิรา พรมมาก
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๒๕

เด็กหญิงภคพร คำตา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๒๖

เด็กหญิงภาวิตา มุ่งลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๒๗

เด็กหญิงเปรมกมล กดไธสง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๒๘

เด็กชายพงศกร พิมาย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๒๙

เด็กหญิงศิริวิภา กอนไธสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๓๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ตุนพอน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๓๑

เด็กชายณดล วิทักษบุตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๓๒

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ชวลิต
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๓๓

เด็กหญิงวริสรา สารบัณฑิต
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๓๔
เด็กหญิงสุรักชมาภรณ์

แซ่ล้อ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๓๕

เด็กหญิงนิรชา วงค์คช
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๓๖

เด็กหญิงธนัชชา นุ่มไธสง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๓๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญเอนก
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๓๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ล้างปา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๓๙

เด็กหญิงอรไพลิน ผลทาเลิศ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๔๐

เด็กหญิงวนิดา ดงภักกิจ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๔๑

เด็กหญิงธนัญญา มุ่งร่วมกลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๔๒

เด็กหญิงพิราภรณ์ ชูสินธนาสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๔๓

เด็กหญิงวนัสนันท์ เอียนไธสง

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๔๔

เด็กหญิงสุภา พลจันทึก
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปญญา วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๓ / ๕๐๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๔๕

เด็กหญิงญาณิกา เอียนไธสง

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๔๖

เด็กชายณฐกร พีระพรประเสริฐ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๔๗

เด็กชายภูวดล สุทธิสาย
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๔๘

เด็กหญิงจิรัฐิติกานต์ โพธิบัติ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๔๙

เด็กหญิงบงกชพร สีสมาน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๕๐

เด็กหญิงภัสพร สมวงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๕๑

เด็กหญิงระพีพรรณ ศรีคุณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๕๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศิริชาติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๕๓

เด็กหญิงวิกานดา ดีถนัด
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๕๔

เด็กหญิงสุวิดา หูไธสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๕๕

เด็กหญิงอาธิติยา แจบไธสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๕๖

เด็กหญิงอารยา สายชาลี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๕๗

เด็กชายกฤตพจน์ สายพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๕๘

เด็กชายชัยสิทธิ

์

รอบคอบ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๕๙

เด็กชายสิรดนัย อินทะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๖๐

เด็กหญิงปยนันท์ พลสงคราม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๖๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา พรมอิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๖๒

เด็กหญิงรินรดา พลจันทึก

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๖๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ จำปาแดง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๖๔

เด็กหญิงสุพรรณษา รักคม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๖๕

เด็กชายรัชชานนท์ ชุดไธสง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๖๖

เด็กหญิงกชวรรณ พุทธลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๖๗

เด็กหญิงสุพัชราภา เฉียงไธสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๖๘

เด็กหญิงอนันตญา ผูกวัฒนะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๖๙

เด็กชายเจษฏาพร สารไธสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๗๐

เด็กชายภูรินทร์ อินไธสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๗๑

เด็กชายอนุพงศ์ คารัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๗๒

เด็กชายณัฐพล ระฆัง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๗๓

เด็กชายเจษฐา อินทสุทธิ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๗๔

เด็กชายนรภัทร เดินรีบรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๗๕

เด็กชายศรันยพงษ์ ควินรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๗๖

เด็กชายคชาเทพ หมันอุตสาห์

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๗๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ศรีถาวร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๗๘

เด็กชายตุรากร ผิวแดง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๗๙

เด็กหญิงกัลยา จริงไธสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๔ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๑๕๘๘๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ฉำไธสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๘๑

เด็กหญิงณัษญา นวลผ่อง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๘๒

เด็กหญิงดารุณี ดีอามาตร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๘๓
เด็กหญิงปญฑมานันท์

คำบุญตี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๘๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ อาจจำนง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๘๕

เด็กชายเจนวิทย์ อินธิสาร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๘๖

เด็กชายณัฐพนธ์ เล็งไธสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๘๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ แหลมไธสง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๘๘

เด็กชายธีรภัทร ปนไธสง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๘๙

เด็กชายสุริยา ชูเชย
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๙๐

เด็กหญิงทัชชุอร ตีบไธสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๙๑

เด็กหญิงปณิดา ศรีคำเวียง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๙๒

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ วงศ์นอก
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๙๓

เด็กชายกิตติธัช เพือมกระโทก

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๙๔

เด็กชายภูริภัทร วัฒนานุสิทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๙๕

นายธนวิชญ์ ไร่นา
๒๘/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๙๖

นายภาสกร บาลไธสง
๒๐/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๙๗

นางสาวอรัญนี ลอยหา

๑๖/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๙๘

นางสาวอัจฉรา พลอยรัมย์
๑๗/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๘๙๙

นางอุไรรัตน์ ศรีวงษ์ชัย
๐๑/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๐๐

เด็กชายกิตติกร ละเอียด

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๐๑

เด็กชายพัทธดนธ์ พาชืนใจ

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๐๒

เด็กชายภานุ ด่อนศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๐๓

เด็กชายวันชนะ กลางจันทึก
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๐๔

เด็กหญิงชนัญชิดา แผ้วพลสง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๐๕

เด็กหญิงญาดา แดงทำดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๐๖

เด็กหญิงนิตยา บุญมี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๐๗

เด็กหญิงปามี

่

พูนไธสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๐๘

เด็กหญิงปนิศรา จันทร์กูล
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๐๙

เด็กหญิงวรรณรท เริงเขตร์การณ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๑๐

เด็กหญิงพลอยไพลิน มาประจวบ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๑๑

เด็กหญิงมนทกานต์ สังสันต์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๑๒

เด็กหญิงศิริกัญญา รสพิกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๑๓

เด็กหญิงสุภาวรรณ สิงห์ทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๑๔

เด็กหญิงณัฐจารวีย์ สวัสดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๑๕

เด็กชายกฤตภาส ศรีสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๑๖

เด็กชายศรายุทธ์ ชัยเสนา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๑๗

เด็กชายจิรวุฒิ มีพร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๑๘

เด็กหญิงเกวลี ทรงประโคน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๑๙

นางสาวกรรณิการ์ สุขสุแพทย์
๑๙/๐๔/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๒๐

เด็กหญิงนวมินทร์ รินทร์จันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๒๑

เด็กหญิงปานระพี เทพเนาว์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๒๒

เด็กหญิงภูตะวัน สุตะพรม
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๒๓

เด็กหญิงศิวพร สีพรม
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๒๔

เด็กหญิงวริศรา ชนทองหลาง
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๒๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญบำรุง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๒๖

เด็กชายชลธี บุญกองชาติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๒๗

เด็กหญิงจิรชยา เหล่าธรรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๒๘

เด็กหญิงกรกนก เพิงทรัพย์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๒๙

เด็กชายปภังกร จิตรากูล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๓๐

เด็กชายสุรสิทธิ

์

พิมพาชาติ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๓๑

เด็กหญิงจุฑามณี ด่านกระโทก
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๓๒

เด็กหญิงชนัณภรณ์ เทพไทย
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๓๓

เด็กหญิงวิลัยพร เติมศักดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๓๔

เด็กหญิงสุจิตรา จงบวกกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๓๕

เด็กหญิงจิดาภา เหลือสืบพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๓๖

เด็กหญิงปรายฝน ลันสี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๓๗

เด็กหญิงศศิกานต์ หาญกลาง ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา บุก้านตง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๓๘

เด็กหญิงอังคณา ดาทอง
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา บุก้านตง  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๓๙

เด็กหญิงพราวลดา สาลีลา
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๔๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา นิลมัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๔๑

เด็กหญิงวรรณภา สีหมาตย์
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๔๒

เด็กหญิงสุธิดา ทองเปลว
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ นิลศักดิ

์

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๔๔

เด็กชายธนา เคนโยธา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๔๕

เด็กชายนิติพล แซกรัมย์ ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๔๖

เด็กชายอภิชาต โคตบูรณ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๔๗

เด็กหญิงอัญชุลี วงษา ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๔๘

เด็กหญิงอารยา อักษรณรงค์
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๔๙

เด็กชายทีฆาวุ ตลาดใน
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๕๐

เด็กชายจักริน ดาทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๕๑

เด็กชายธนารัตน์ สุดใจ
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๕๒

เด็กชายธราเทพ พิมพ์พันธ์
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๕๓

เด็กชายธีรภัทร์ ดัชถุยาวัตร ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๕๔

เด็กชายธีรภัทร พึงจันอุดม

่

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๕๕

เด็กชายภูวเนส ศรีมาลัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๕๖

เด็กชายวสันต์ หลอนโพนทัน
๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๕๗

เด็กชายศุภกร คุ้มทรัพย์
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๕๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์สอน
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๕๙

เด็กหญิงปยะภรณ์ จันทร์เพ็ง
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๖๐

เด็กหญิงแพรนวล กันหา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา โคมทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๖๒

นายสุชาติ หาลากรณ์
๑๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๖๓

นางสาวกิตติยา พูลสวัสดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๖๔

นางสาวกชกร รุ่งแสง
๒๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๖๕

นางสาวชโรธร ชำนาญกิจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๖๖

นางสาวศิรินภา เสร็จสิน

้

๑๕/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๖๗

นางสาวกวินนา นุ่ยโหน่ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๖๘
นางสาวอัจฉริยาภรณ์

ใจดี
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๖๙

นางสาวโสภา พิมพ์โคตร ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๗๐
นางสาวเจตชฎาภรณ์ จันทร์เพ็ง

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ศรีสวัสดิ

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๗๑

เด็กหญิงรจนา กิงวงศา

่

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแสลงพัน แสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๗๒

เด็กหญิงประภาศิริ พรมเสนสอน
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพัน แสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๗๓

เด็กหญิงสิรินทิพย์ พวงบุรี
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพัน แสลงพัน  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๗๔

เด็กหญิงเนตรดาว พอกชือ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๗๕

เด็กหญิงปภาวรินทร์ จริงประโคน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๗๖

เด็กหญิงอาริสรา พูนทอง
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๗๗

เด็กชายกฤษณะ แก้วศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๗๘

เด็กชายสงกรานต์ เมฆมล
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๗๙

เด็กชายธราเทพ คงทรัพย์
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๘๐

เด็กชายนฤดล คำเหล่า ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๘๑

เด็กชายวีรพัฒน์ ทูลไธสง
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๘๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีกวนชา
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๘๓

เด็กหญิงจิระนาถ ผุยอุทา
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๘๔

เด็กหญิงปนัดดา พลกระโทก
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๘๕

เด็กหญิงปาริสา อินสูงเนิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๘๖

เด็กหญิงอัญชิลา ใจดี
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๘๗

เด็กหญิงพรพิมล แสงอุทัย
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม หนองผักโพด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๘๘

เด็กชายกฤษฎา มโนรัตน์
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด หนองผักโพด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๘๙

เด็กหญิงฐานิดา ประเสริฐโส
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด หนองผักโพด  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๙๐

เด็กหญิงกุลจิรา กุลจิรา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม หนองระนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๙๑

เด็กหญิงวรรณพร วรรณพร
๑๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองระนาม หนองระนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๙๒

เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีจำนงค์
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม หนองระนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๙๓

เด็กหญิงวิจิตรา ทองน้อย
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระนาม หนองระนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๙๔

เด็กหญิงพัชราภา จันทะแจ่ม
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระนาม หนองระนาม  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๙๕

เด็กชายปริญญา วัฒนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๙๖

เด็กชายอัครวินทรื สะเทียนรัมย์ ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๙๗

นางสาวสมรัก สุบิน

๑๖/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๙๘

นางประนอมไพ รัตนนท์ ๐๙/๙/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านสระคูณ ชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๕๙๙๙

เด็กชายวีรวัฒน์ ประกอบผล ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๐๐

เด็กชายรังสิมันต์ ไขขุนทด
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๐๑

เด็กชายวรเทพ ทองแสง
๒๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๐๒

เด็กชายอภิรักษ์ พิทักษา
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๐๓

เด็กชายสุรียา ทองคงอ่วบ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๐๔

เด็กชายวัชริส ปยะวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๐๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา จันแก้ว
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๐๖

เด็กหญิงสุพรรษา เซ็นปกธงชัย ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๐๗

เด็กหญิงอังสนา งามมีศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๐๘

เด็กหญิงอลิชา ทัศนิยม
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี ชัยศรี  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๐๙

เด็กชายนฤเดช กิงแก้ว

่

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โนนสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๑๐

เด็กชายสังสิทธิ

์

สีทา
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โนนสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ช่วยจะโปะ
๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โนนสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๑๒

เด็กชายอิธพล แทนคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โนนสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๑๓

เด็กชายกุลเชษฐ แก้วนาพันธ์
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โนนสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๑๔

เด็กชายอธิป บุตราศรี
๐๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โนนสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๑๕

เด็กหญิงสุวรรณี เพ็ชรสังหาร
๐๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โนนสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๑๖

เด็กหญิงดวงดาว สนันรัมย์

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โนนสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๑๗

เด็กหญิงสุขรรพรร จันทร์ตรา
๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โนนสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๑๘

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ชูชีพ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โนนสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๑๙

เด็กหญิงพรพิมล ศิริเมือง
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โนนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๒๐

เด็กหญิงปาณิสรา ผาสุขสม
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โนนสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๒๑

เด็กชายนฤรงค์ เหลาสา
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสำราญ โนนสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๒๒

เด็กหญิงกัญธิดา วรรณกิจ
๑๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๒๓

เด็กชายจิตติพัฒน์ สำราญสุข
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๒๔

เด็กชายณัฐชนน โชติเชือวงศ์

้

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๒๕

เด็กหญิงนิรชา นับประดิษฐ์
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๒๖

เด็กหญิงปรียารัตน์ เข็มขัด
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๒๗

เด็กหญิงภัทรา เกิดสันเทียะ
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๒๘

เด็กหญิงมัณฑิตา สินศิริ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๒๙

เด็กหญิงรังสิยา อาจมาลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๓๐

เด็กชายวัชรากร ริทไธสง
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๓๑

เด็กชายสุรเดช สมมุติรัมย์ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๓๒

เด็กชายคมเพชร วรรณกิจ
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลิง บุพพาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๓๓

เด็กชายกู้สกุล จำปาแดง ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๓๔

เด็กชายจิรวัฒน์ จิตรเอือ

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๓๕

เด็กหญิงชนานันท์ ปนตะคุ
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๓๖

เด็กชายฐิติกร มุ่งดี ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๓๗

เด็กหญิงณัฐริณีย์ มีทรัพย์ ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๓๘

เด็กชายธนโชติ ปกเคทา
๑๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๓๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ โพธินา

์

๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๔๐

เด็กชายปลายฟา นิรดาห์
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๔๑

เด็กหญิงพัชริดา พาลุสุข
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๔๒

เด็กชายภูริภัทร พวงทอง
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๔๓

เด็กชายอภิรักษ์ มังสิน

่

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสนวน มงคลนิมิตร  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๔๔

เด็กชายครรชิต เหล็กดี
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๔๕

เด็กชายธีรวัต อัคทะสี
๐๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๔๖

เด็กชายรชต ฮะสูงเนิน
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๔๗

เด็กชายสันติภาพ ความ
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๔๘

เด็กชายเอกภพ พันอากาศ
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๔๙

เด็กชายภูติณัฐ จันทร์วิเชียร
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๕๐

เด็กชายสาริน จินกระโทก
๒๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๕๑

เด็กชายอนุวิท แสงจันทร์
๒๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๕๒

เด็กชายนพนันท์ แสนโพธิกลาง

์

๒๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๕๓

เด็กชายธนัยนันท์ ศรีจันทร์ ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๕๔

เด็กหญิงหรรษธร คมพิมาย ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๕๕

เด็กชายภัทรดนัย แก้วทอง
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๕๖

เด็กชายธนัท จันทร์ทิพย์
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๕๗

เด็กชายยศกร คำพันธิ

์

๒๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๕๘

เด็กหญิงอรอนงค์ ขนเปยม ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๕๙

เด็กหญิงนลิน สมิงรัมย์
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๖๐

เด็กหญิงพิชญาภัค สุวรรณรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๖๑

เด็กหญิงนันท์นภัส นุ่นปนปกษ์
๐๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๖๒

เด็กหญิงจันจิราภรณ์ ผาสุขสม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๖๓

เด็กหญิงพรรณภัทร ช่วยจะโปะ
๐๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๖๔

เด็กหญิงธัญทิพย์ ผลสิน
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา หมันนึก

่

๐๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๖๖

เด็กหญิงอภิญญา จานิกร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๖๗

เด็กหญิงวิชาดา สินธุรัมย์
๐๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๖๘

เด็กหญิงมลธการณ์ ตุนอก
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๖๙

เด็กหญิงปณิดา โพธิทัก
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๗๐

เด็กหญิงวรรณพร บุญเขือง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๗๑

เด็กหญิงลาลิษา ทนทาน
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๗๒

เด็กหญิงธนาภรณ์ ชุมหิรัมญ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๗๓

เด็กชายอำนาจ ประหยัดทรัพย์
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๗๔

เด็กชายรพีภัทร ฮวบสูงเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๗๕

เด็กชายวรวัฒ แซ่เต้ง
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๗๖

เด็กชายอนุวัต รักกลาง
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๗๗

เด็กชายนัฐการต์ เฉือยฉำ

่

๐๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๗๘

เด็กชายชลสิทธิ

์

ทนทาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๗๙

เด็กชายทวีศักดื รักพร้า
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๘๐

เด็กชายสุวิทย์ เชือฟง

่

๐๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๘๑

เด็กชายทิวากร เกตุคำขวา
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๘๒

เด็กชายณัฐพัชร์ เกตุคำขวา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๘๓

เด็กหญิงนพวรรณ เนืองนา
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๘๔

เด็กหญิงสุชัญญา ผ่านคอยแดน
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๘๕

เด็กหญิงชลิตา เหล่ากลาง
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๘๖

เด็กหญิงดวงพร โพธิเสียว

์

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลุงม่วง ลุงม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๘๗

เด็กชายศิริวัฒน์ อัตถาภูมิ ๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๘๘

เด็กชายอภิชาติ แซ่เฮง
๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๘๙

เด็กชายชญานนท์ หอสูงเนิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๙๐

เด็กชายธีรภัทร ศรีแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๙๑

เด็กชายรัฐพล สานา
๑๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ลุนไธสง
๑๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๙๓

เด็กชายนิรภัทร ชมไธสง ๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๙๔

เด็กชายอรรถนนท์ ลำเลิศ
๑๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๙๕

เด็กชายรัชชานนท์ ภูหลาบ
๑๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๙๖
เด็กหญิงณัฐฐาพรรณ รุขะจี

๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๙๗

เด็กหญิงขวัญหทัย ชิณวงค์
๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๙๘

เด็กหญิงรุ่งนภา เฉลิมรัตนาพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๐๙๙

เด็กหญิงเทพธิดา พิลึกนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๐๐

เด็กหญิงพัชรพร ตาลปอก
๒๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๐๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงษ์จำปา
๒๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๐๒

เด็กหญิงอริสา มาราศรี
๑๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๐๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

มงคลแสน
๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๐๔

เด็กชายชนะศึก พลดงนอก
๒๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๐๕

เด็กชายชยาศิส หลงพิมาย
๒๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๐๖

นายโชติกาญจน์ ธรรมบุตร ๓/๕/๒๕๑๔
โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๐๗

นายธนภัทร อยู่เอียม

่

๒๒/๒/๒๕๓๗ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๐๘

นายกิตติมศักดิ

์

โตหนึง

่

๑๗/๑/๒๕๓๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๐๙

นายจักรพงษ์ จันตะคุปต์
๑๐/๔/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

ศิริมังคลาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๑๐

เด็กชายภัทรพล มนัสสีลา ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

สระขีตุ่น

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๑๑

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

รักพร้า
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

สระขีตุ่น

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๑๒

เด็กชายณฐกร สำรวมรัมย์
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

สระขีตุ่น

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๑๓

เด็กชายชาตรี จันทร์ตรา
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

สระขีตุ่น

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๑๔

เด็กชายธวัชชัย แสนยะมูล ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

สระขีตุ่น

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๑๕

เด็กชายเตโชดม บุราสิทธิ

์

๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

สระขีตุ่น

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๑๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ พลสวัสดิ

์

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

สระขีตุ่น

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๑๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ พบอาชา
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

สระขีตุ่น

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๑๘

เด็กชายธนาวุธ ยางนอก ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

สระขีตุ่น

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๑๙

เด็กชายรณกร ผิวสุข
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

สระขีตุ่น

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๒๐

เด็กชายศิวัช ปลัดครบุรี
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

สระขีตุ่น

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๒๑

เด็กชายธรรมนูญ สมุติรัมย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

สระขีตุ่น

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๒๒

เด็กหญิงอันธิยา รักพร้า
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

สระขีตุ่น

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๒๓

เด็กชายอัครชัย พูลสวัสดิ

์

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขีตุ่น

้

สระขีตุ่น

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๒๔

เด็กชายคุณานนต์ แสนโพธิกลาง

์

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๒๕

เด็กชายเชิดพงศ์ วรรณศรี
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๒๖

เด็กชายณัฐดนัย ไขรัมย์
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๒๗

เด็กชายปฏิพัทธ์ ดิฐเรืองโรจน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๒๘

เด็กชายภัทรพงศ์ หินแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๒๙

เด็กชายสืบสกุล ขวาไทย ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๓๐

เด็กชายสุรเสกข์ สองสี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๓๑

เด็กชายสรายุทธ สทักรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๓๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ชวนกระโทก
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฤทธิไธสง

์

๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๓๔

เด็กหญิงณิชกุล สุขหนา
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๓๕

เด็กหญิงภูษณิศา อ้อมนอก
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๓๖

เด็กหญิงมุทิตา เทียมแก้ว
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๓๗

เด็กหญิงวนิดา วงษ์ธรรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๓๘

เด็กหญิงสุติยา แทนไธสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๓๙

เด็กหญิงวรนิษฐา ศรีแก้ว ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๔๐

เด็กหญิงจารุภา คะเรรัมย์
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๔๑

เด็กชายอนวัช จันทร์ยิม

้

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๔๒

เด็กหญิงมธุรดา ชืนชม

่

๒๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๔๓

เด็กชายเดชาธร ตองติรัมย์
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๔๔

เด็กชายประวิสย์ สวิงรัมย์
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๔๕

เด็กชายศิริชัย ตอรบรัมย์
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๔๖

เด็กชายณัฐธนกิตติ

์

บุญเลียบ
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สว่างอารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๔๗

เด็กชายเกริกพล วงค์ชำนาญ ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๔๘

เด็กชายณัฐพงษ์ วงค์ชำนาญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๔๙

เด็กชายธนภัทร วรรณกิจ
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๕๐

เด็กชายธีรภัทร ประทุมศิริ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๕๑

เด็กชายบุญฤทธิ

์

คุ้มบุ่งคล้า ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๕๒

เด็กชายปาราเมศ ใหมทอง
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๕๓

เด็กชายพงศกร ชนวนรัมย์
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๕๔

เด็กชายพรเทพ ตุพิมาย
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๕๕

เด็กชายภาคิน วิเวก ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๕๖

เด็กชายภาสกร ลามสีดา
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๕๗

เด็กชายอนุรักษ์ มุ่งดี
๑๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๕๘

เด็กชายธนบัตร เส็งนา ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๕๙

เด็กชายเมธาวี ขันทีท้าว
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๖๐

เด็กหญิงกาญจณา ทองพราว
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๖๑

เด็กหญิงเกศินี ทีรัก

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๖๒

เด็กหญิงทิพย์สุดา ติวงษา
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๖๓

เด็กหญิงนรากร เอียมศรี

่

๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๖๔

เด็กหญิงปภานัน ทีรักษ์

่

๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๖๕

เด็กหญิงภควดี มังกรณ์
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๖๖

เด็กหญิงภัทราพร พลภักดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๖๗

เด็กหญิงวนิดา มลิลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๖๘

เด็กหญิงวศินี สีสมร
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๖๙

เด็กหญิงศีรณา สุขหนา ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๗๐

เด็กชายจิรพนธ์ อ่วมไธสง
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ โคดศรีเมือง
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๗๒

เด็กชายณัฐภัทร แย้มศรี
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๗๓

เด็กชายณัฐภูมิ ทีรัก

่

๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๗๔

เด็กชายทรงยศ ธะนีหงษ์ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๗๕

เด็กชายธนายุต ปนตา ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๗๖

เด็กชายพรหมมา บุตรพรมมา ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๗๗

เด็กชายรังสิมันต์ นามแสงผา
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๗๘

เด็กชายศรายุทธ ศรีสุวรรณ
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๗๙

เด็กชายอนุศิษฎ์ หาดี
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๘๐

เด็กหญิงกนกวรรณ อุ่นใจ
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๘๑

เด็กหญิงชลธิชา หาดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๘๒

เด็กหญิงทิฆัมพร แสนสนิท
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๘๓

เด็กหญิงทินมณี กอยรัมย์
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๘๔

เด็กหญิงธนพร ยอดเกษ
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๘๕

เด็กหญิงปญญาพร แก้วเพชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๘๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ แสงแดง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๘๗

เด็กหญิงวรรณกร เฉือยนอก

่

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๘๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ดวงมาลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๘๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศรีสมศักดิ

์

๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๙๐

เด็กหญิงอาทิมา ผลทำมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๙๑

เด็กชายณัฐพงศ์ มาศนอก
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๙๒

เด็กชายธนรัตน์ ศรีศิลป
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๙๓

เด็กชายนนทกานต์ ปราบอธรรม ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๙๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ติวงษา
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๓ / ๕๐๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๙๕

เด็กชายธนโชติ วรสิทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๙๖

เด็กชายเสกสรร สาธร
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๙๗

เด็กชายเอกราช ตองติรัมย์
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๙๘

เด็กชายวีระเทพ ภารบูรณ์ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๑๙๙

เด็กชายพสิษฐ์ ติวงษา ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๐๐

เด็กชายนฤบดินทร์ สิงหชัย
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๐๑

เด็กชายอภิชาติ โนนพล
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๐๒

เด็กหญิงธนาทิพย์ นามบุรินทร์ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๐๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ ลาอ่อน
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๐๔

เด็กหญิงวีรดา คำจันทร์
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๐๕

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ผลทำมา ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๐๖

เด็กหญิงสุจิตรา ลินไธสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๐๗

เด็กหญิงอาภัสสรา แซ่คู ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๐๘

เด็กหญิงอารียา พานเหนือ
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๐๙

เด็กชายกรวิชญ์ ริทไธสง
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๑๐

เด็กชายเจนณรงค์ พลเยียม

่

๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๑๑

เด็กชายรัฐนันท์ กลับทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๑๒

เด็กชายธีรภัทร ทีรัก

่

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๑๓

เด็กชายศราวุธ รักลีน
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๑๔

เด็กชายสุริยา จ้อยจำปา ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๑๕

เด็กชายอติวัณณ์ เขือนคำ

่

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๑๖

เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วยงกฏ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๑๗

เด็กหญิงจุฑามาศ เขือนคำ

่

๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๑๘

เด็กหญิงจรัญพร ยวดยาน
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๑๙

เด็กหญิงชมพูนุท ทองพราว
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๒๐

เด็กหญิงปริยฉัตร เนาว์นิเวศ
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๒๑

เด็กหญิงปาลิตา ทีรัก

่

๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๒๒

เด็กหญิงปวันพัสตร์ ตะยุนรัมย์ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๒๓

เด็กหญิงศิริกานต์ ศรีจันหลง ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๒๔

เด็กหญิงปริตา วงค์จำปา
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๒๕

เด็กหญิงสุพรรณิกา ตอรบรัมย์
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๒๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ธะนีหงษ์ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๒๗

เด็กหญิงพิมลพัทธ์ ตามใจรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๒๘

เด็กหญิงอารียา ผลทำมา
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๒๙

เด็กชายกนกพล อ้วนผุย
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๓๐

เด็กชายคณิศร ปนโก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๓๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ โสเรรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๓๒

เด็กชายณัฐพล แจนพิมาย
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๓๓

เด็กชายไตรภพ ทบวอ
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๓๔

เด็กชายธนพล เรือนทอง
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๓๕

เด็กชายธนากร พึงโค

่

๑๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๓๖

เด็กชายธรรมภณ แย้มศรี
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๓๗

เด็กชายบรรจง สามารถ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๓๘

เด็กชายปญจพล เพียงไธสง ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๓๙

เด็กชายภีรภัทร์ ลือนาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๔๐

เด็กชายยศกร ประทุมศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๔๑

เด็กชายวัชรานนท์ มังกรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๔๒

เด็กชายวีรพล จันทะคาม
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๔๓

เด็กชายสมัตถ์ แทนไธสง
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๔๔

เด็กชายสรวิชญ์ คุณารักษ์
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๔๕

เด็กชายสิรภพ แย้มศรี
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๔๖

เด็กชายอภิวิชญ์ จงรักกลาง ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๔๗

เด็กชายอานันทวัช ชัยสิทธิ

์

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๔๘

เด็กชายเอกชัย ทีรัก

่

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๔๙

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ชินวงค์ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๕๐

เด็กหญิงกุสุมา วรรณจิตร ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๕๑

เด็กหญิงโชติรส ปานเกิด ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๕๒

เด็กหญิงนิตยา ทีรัก

่

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๕๓

เด็กหญิงปวิศรา มัยพล
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๕๔

เด็กหญิงวรรณพร พันธนารัตน์ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๕๕

เด็กหญิงอรัญญา เขือนแก้ว

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๕๖

เด็กหญิงอมลวรรณ ทองไชย ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๕๗

เด็กชายกฤษฎา สำราญสุข ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๕๘

เด็กชายกันตชาติ สมุติรัมย์ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๕๙

เด็กชายจักริน ทีรัก

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๖๐

เด็กชายจิรวัฒน์ ประทุมศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๖๑

เด็กชายเจษฎา เอียมศรี

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๖๒

เด็กชายดนัย คัมภี
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๖๓

เด็กชายตระกูล ทีรักษ์

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๖๔

เด็กชายธรณินทร์ นัดรัมย์
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๖๕

เด็กชายปฐมพร อภิรพงศ์
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๖๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สีสวาท ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๖๗

เด็กชายภวัต มุ่งดี
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๖๘

เด็กชายยศกร แสงแดง
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๖๙

เด็กชายวีรพล คงคูณ
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๗๐

เด็กชายวุฒินันท์ เส็งนา
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๗๑

เด็กชายสมัย ทับที
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๗๒

เด็กชายองอาจ ชุมไธสง ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๗๓

เด็กชายอนุวัฒน์ เขาทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๗๔

เด็กชายเอกยุทธ สุเรรัมย์ ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๗๕

เด็กชายเอกรัตน์ ศรีทอง
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๗๖

เด็กหญิงกมลวรรณ คณะโท ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๗๗

เด็กหญิงจุฑามาศ เหล็กดี ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๗๘

เด็กหญิงนฤมล ทบหา ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๗๙

เด็กหญิงบุศรินทร์ คำมูล
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๘๐

เด็กหญิงพรพิมล แก้วศรีนวล
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๘๑

เด็กหญิงพัชราภา บุญเขือง

่

๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๘๒

เด็กหญิงศิริประภา ลินไธสง
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๘๓

เด็กหญิงสิริมา เข็มขัด
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

ใหม่อัมพวัน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๘๔

เด็กหญิงลลิตพรรณ ชัยชนะ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๘๕

เด็กชายปฏิพล สว่างอารมณ์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๘๖

เด็กชายกฤษดา ดอนกัณหา
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๘๗

เด็กชายพีรพล สีลากลาง
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๘๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เวียนนอก
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๘๙

เด็กหญิงกรกนก พินิจ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๙๐

เด็กหญิงนุชนาฎ เต็งวิเศษ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๙๑

เด็กหญิงเวอร์เนียร์ ทบแก้ว
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๙๒

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วาปทะ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๙๓

เด็กชายศิริโชค โคตรราช
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๙๔

เด็กชายจิณณวัตร วรรณวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๙๕

เด็กชายวรวุฒิ แก้วทา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๙๖

เด็กชายชินะพัฒน์ สุขเสริม
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๙๗

เด็กชายพีระวัตร เทียะกระโทก
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๙๘

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ จงวงค์
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๒๙๙

เด็กหญิงฐิรญา เหลืองกระโทก
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๐๐

เด็กหญิงสุภาวดี พัวชู

่

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๐๑

เด็กหญิงณัฐญาดา ปะกิคะเน
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๐๒

เด็กหญิงกุลนัดดา พงษ์ศิลา
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๐๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุตตะมี
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๐๔

เด็กหญิงชลดา ปอมรักษา
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๐๕

เด็กหญิงวัชรากรณ์ หาญจะบก
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๐๖

เด็กหญิงวรัตตรา โตจวง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๐๗

เด็กชายรวิศุทธิ

์

พลทามูล
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๐๘

เด็กหญิงศิลาพร วงศ์ษา
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๐๙

เด็กหญิงอริสา สอนสิทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๑๐

เด็กชายไชยสร ไล้รักษา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๑๑

เด็กชายไตรทศ คำเมฆ
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๑๒

เด็กชายปยวัฒน์ วาปเท
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๑๓

เด็กหญิงสุนิษา คุ้มไพทูลย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๑๔

เด็กหญิงลักษิกา อดุลสวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๑๕

เด็กหญิงสุภาวดี ทองเทพ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๑๖

เด็กหญิงศรุตา สิงห์กระโทก
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๑๗

เด็กหญิงพิชญาภา พลอาจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๑๘

เด็กหญิงนรมน โสมาบุตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๑๙

เด็กหญิงพิจิตรา เจริญเกษ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๒๐

เด็กหญิงวรฤทัย พรมดาว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๒๑

เด็กหญิงพรทิพย์ สุมาลุ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๒๒

เด็กหญิงพีระดา อาสานอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๒๓

เด็กชายศรณรงค์ มันสัตย์

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๒๔

เด็กชายภาคิน บุตรวิชา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๒๕

เด็กหญิงเบญจรัตน์ พรมโลก
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๒๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ พรมเสนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๒๗

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีทูล
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๒๘

เด็กหญิงสุภารัตน์ สังสอน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๒๙

เด็กหญิงสโรชา อนุรักษ์วงศา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๓๐

เด็กหญิงรามาวดี ใสสะอาด
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๓๑

เด็กชายวัชริศ วังสงคราม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๓๒

เด็กหญิงรุ้งธิวา เกษี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๓๓

เด็กชายปฐกรณ์ ลมสูงเนิน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๓๔

เด็กหญิงนิภาพร เจริญรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๗ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๓๕

เด็กหญิงศิริพัฒนา วารีจันทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๓๖

เด็กหญิงโชษิตา ฉำฉาชาติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๓๗

เด็กหญิงปรินทร บุตรวิชา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๓๘

เด็กชายศุภวรกร พรมานะสวัสดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๓๙

เด็กหญิงพรทิพย์ จันมา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๔๐

เด็กชายเดวิด ฮ้ารดวิค
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๔๑

เด็กชายภูธิเบส หอมเนียม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๔๒

เด็กหญิงอลิสา ยิมละมัย

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๔๓

เด็กหญิงโสภิตนภา อาจมี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๔๔

เด็กหญิงประทุมวดี บุญจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๔๕

เด็กชายยศภัทร อ่อนตา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๔๖

เด็กชายวีรเทพ ผาสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๔๗

เด็กชายเปนหนึง

่

ไชยภักดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๔๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทะพิลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๔๙

เด็กหญิงวิมพ์วิภา แววไธสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๕๐

เด็กชายศิริศักดิ

์

อดุลสวัสดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๕๑

เด็กชายศรัณย์ มงคลเมือง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๕๒

เด็กหญิงเปรมิกา โยธานันท์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๕๓

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ภูลับ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๕๔

เด็กชายอภินันต์ ศรีณรงค์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๕๕

เด็กชายกฤษณะ อินทร์ผักแว่น
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๕๖

เด็กชายวรวิช เหลืองกระโทก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๕๗

เด็กชายวัชรพล เอ้นแคน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๕๘

เด็กหญิงรัตติกาล สินนอก
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๕๙

เด็กหญิงวริศรา น้อยสีดา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๖๐

เด็กชายภูวนัย เจียมผักแว่น
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๖๑

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ธนะศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๖๒

เด็กหญิงศิรภัสสร พันธ์ลาว
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๖๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ประทุมมี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๖๔

เด็กหญิงวัลลภา ศักดาศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๖๕

เด็กหญิงจารุนันท์ ประทุมมี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๖๖

เด็กหญิงปริญาภรณ์ คาดกระโทก
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๖๗
เด็กชายกัลย์ยุทธพงษ์

สมบูรณ์ทรัพย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๖๘

เด็กหญิงจิรัชญา ฉิมหาชาติ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๖๙

เด็กชายสุทธาวีร์ ทองดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๗๐

เด็กชายธวัชชัย สายบุตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ กลินนางรอง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๗๒

เด็กชายอัฐฐพล สุทัน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๗๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ถาวร
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๗๔

เด็กหญิงกัญชนก นาดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๗๕

เด็กชายธรรมนูญ สร้อยมณี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ วิเศษสมบูรณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๗๗

เด็กชายอารยะวัฒน์ ดอนสันเทียะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๗๘

เด็กชายตติยะ ชูศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๗๙

เด็กหญิงวราพร แก้วคูณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๘๐

เด็กหญิงชนัญดา สามกระโทก
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๘๑

เด็กหญิงฉันท์ชนก ศาสตร์กลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๘๒

เด็กชายอนุวัฒน์ แซ่โหงว
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๘๓

เด็กหญิงกมลพรรณ รักผักแว่น
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๘๔

เด็กชายอภิวัฒน์ อ่อนเขนย
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๘๕

เด็กหญิงไอรดา ประทุมโพธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๘๖

เด็กหญิงสุภรตา ชูขุนทด
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๘๗

เด็กชายธนภูมิ สุเพ็ญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๘๘

เด็กชายวัชระพล ศรีสุระ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๘๙

เด็กชายวรภัทร เถาว์ทุมมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๙๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

นนทะสิงห์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๙๑

เด็กชายเจษฎา พึงจัด

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๙๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาลัยตรอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๙๓

เด็กชายก่อเกียรติ อัมระปาล
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๙๔

เด็กชายปฎิพัทธ์ นาคไทยสงค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๙๕

เด็กชายทรงภพ ทองหลง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๙๖

เด็กหญิงปวีณา ทองดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๙๗

เด็กชายศุภวัทน์ จีเพชร

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๙๘

เด็กชายสพลดนัย มูกขุนทด
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๓๙๙

เด็กชายปกรณ์ ปองปญจมิตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๐๐

เด็กชายสุทธิพร ประทุมโพธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๐๑

เด็กหญิงกันติชา โพภักดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๐๒

เด็กชายพลังใจ แจ่มอำพร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๐๓

นายตะวัน พิบาล
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๐๔

เด็กหญิงสุภัสร แสนตือ

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๐๕

เด็กหญิงพรธิดา รอดคำทุย
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๐๖

เด็กชายศิริพงษ์ หอยสังข์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๐๗

เด็กชายธนพัฒน์ ไพเราะ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๐๘

เด็กหญิงญดาวรรณ อานไธสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๐๙

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ทองพิมพ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๑๐

เด็กชายสุทธินัย ปกกะตา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๑๑

เด็กชายอานัส สนเอียม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๑๒

เด็กชายธนกร บัตรรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๑๓

นายธนกฤต ยิมมะเริง

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๑๔

เด็กชายสุภโชติ เลิบไธสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๑๕

เด็กหญิงมัลลิกา แก้วคำบ้ง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๑๖

เด็กหญิงเอ็นดู เกษกูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๑๗

เด็กหญิงขนิษฐา ปงหมืน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๑๘

เด็กชายสมหมาย พิมพ์เทศน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชาวสวน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๒๐

เด็กหญิงแพรวา สุขวงกฎ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๒๑

เด็กหญิงพรพรรณ นวลศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๒๒

เด็กหญิงทัศนีย์ จันทร์พายัพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๒๓

เด็กหญิงสุมณฑา สร้อยผาบ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๒๔

เด็กชายธีรวัฒน์ เรือนแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีมงคล
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๒๖

เด็กชายณัฐพล แก้วดวง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๒๗

เด็กหญิงโมน่า มณีจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๒๘

เด็กชายนฤภพ พึงพรหม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๒๙

เด็กหญิงทัศยา ประทุมเทา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๓๐

เด็กหญิงปยะธิดา แสนแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๓๑

เด็กหญิงชนาภา วาปกัง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๓๒

เด็กหญิงกนิษฐา ดวงอินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๓๓

เด็กชายชินวัตร องอาจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๓๔

เด็กชายชยางกูร กอบเขตกรรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๓๕

เด็กชายรังสิมันต์ ใสดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียงธรรม

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๓๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภักดีภาร
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๓๘

เด็กชายภาคภูมิ เลือดกุมภา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๓๙

เด็กชายภูตะวัน อบอุ่น
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๔๐

เด็กชายวัชระ กระแสอินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๔๑

เด็กหญิงวนัสนันท์ ไสยศาสตร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๔๒

นางสาวกาญจนา โคตรสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๔๓

เด็กชายพัฒนพงษ์ ศรีสุระ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๔๔

เด็กชายภูพิพัฒน์ ประทุมคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๔๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ คำน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๔๖

เด็กชายภีระภัทร น่วมคงมัน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๔๗

เด็กชายทันธิกร วิเศษสัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๔๘

เด็กหญิงกุศลสิริ แสงวงศ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๔๙

เด็กชายเจษฎา งวงช้าง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๕๐

เด็กชายกันตพงศ์ ปริวันตา
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๕๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เนืองพิมพ์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๕๒

เด็กหญิงเสาวภา แก้วศรีนวล
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๕๓

เด็กหญิงณัฐภัสสร แพนพิมาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๕๔

เด็กชายมินธาดา ไฝดง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๕๕

เด็กชายเมธพนธ์ เรืองแสน
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๕๖

นางสาวทิพย์พรัตน์ ใหลครบุรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๕๗

เด็กหญิงมนัสวี จอนสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๕๘

เด็กหญิงแพรวา ละทะโล

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๕๙

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สร้อยผาบ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๖๐

เด็กหญิงอรนลิน ใจกล้า
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๖๑

นางสาวสุวรรณี พลตะขบ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๖๒

เด็กหญิงจันทกานต์ แก้วมีศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๖๓

เด็กหญิงธัญวรัตม์ วงศ์วาลย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๖๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

สาชิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๖๕

เด็กชายกวินท์ ปานาตา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๖๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ชัยภูมี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๖๗

เด็กหญิงวรัญญา ปกกาเวสูง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๖๘

เด็กชายพลพล เทียงเดช

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๖๙

เด็กชายคมสันต์ แวงดงบัง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๗๐

เด็กชายวีรภัทร นารี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๗๑

เด็กหญิงปภาวี จันทร์ชม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดโคกสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๗๒

เด็กชายกิตติคุณ ทาโปน้อย
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๗๓

เด็กชายณัฐวุติ สมใจ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๗๔

เด็กชายธีทัต ทุมวงศ์
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๗๕

เด็กชายกันตภณ ทุมวงศ์
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๗๖

เด็กชายพงศกร นนทะศรี
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๗๗

เด็กชายมนต์ดนัย แต๊ะกระโทก
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๗๘

เด็กชายวัชรพันธ์ อ้อมทองหลาง
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๗๙

เด็กชายวีระพล บุญทา
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๘๐

เด็กชายสันติภาพ จดรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๘๑

เด็กหญิงจีรภัทร์ จุลภักดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๘๒

เด็กหญิงฐิตาพร สนทอง
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๘๓

เด็กหญิงธนัญชนก สาระวัน
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๘๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ สนทอง
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๘๕

เด็กหญิงนริศา จันทร์ขาว
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๘๖
เด็กหญิงปรีณาพรรณ เขตนิมิตร

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๘๗

เด็กหญิงรัศมีจันทร์ ศรีเหง่าขำ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๘๘

เด็กหญิงวริสรา ทบวงศรี
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๘๙

เด็กหญิงอรฤดี ลิศรี
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๙๐

เด็กหญิงอัญชลีพร สนันนาม

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๙๑

เด็กหญิงอริสรา พุ่มพวง
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๙๒

เด็กหญิงดวงนภา ทิพเนตร์
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๙๓

เด็กชายณพัฒ อัศวภูมิ
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๙๔

เด็กชายชัยวุฒิ คูนอก
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๙๕

เด็กชายวิรัตน์ บุญจูง
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๙๖

เด็กชายกนกพล ชูจบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๙๗

เด็กชายกฤตธี แสงมณี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๙๘

เด็กชายนัฐพล น้อยสิงห์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๔๙๙

เด็กชายปรวัฒน์ ผายพิมาย
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๐๐

เด็กชายยศพล เคียงเคีย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๐๑

เด็กหญิงสิดาพร พุ่มพวง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๐๒

เด็กชายธนากร ทัพละคร
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๐๓

เด็กหญิงภัทราพร ศรีชมภู
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๐๔

เด็กชายฐาปกรณ์ ยุติรักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๐๕

เด็กชายธิติพงษ์ แร่กระสิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๐๖

เด็กชายนิจิต ช้อยสระน้อย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๐๗

เด็กชายพิชิตชัย สมศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๐๘

เด็กชายวีรภัทร สอนนอก
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๐๙

เด็กชายอนุวัฒน์ ธานี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๑๐

เด็กชายอาชัญ แสงทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๑๑

เด็กหญิงปนทอง กิติศรีวรพันธุ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๑๒

เด็กชายชาญณรงค์ จงเพียร
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ยอดอาจ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๑๔

เด็กชายทวีวิทย์ แผ่นทำลา
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๑๕

เด็กชายรติพงษ์ รวยสันเทียะ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๑๖

เด็กชายวีระชัย พันตรา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๑๗

เด็กชายสาริน อาษามนต์
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๑๘

เด็กชายเมธวัฒน์ สลับตาล
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๑๙

เด็กชายสิทธินนท์ สายเนตร
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๒๐

เด็กชายหัสดี นนทา
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๒๑

เด็กหญิงขวัญจิรา พันธ์วิชัย
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๒๒

เด็กหญิงจริยา แก้วศรี
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๒๓

เด็กหญิงจิราภา เกตุชุมแสง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๒๔

เด็กหญิงวิจิตรา ตันสุ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๒๕

เด็กหญิงสุชาดา สร้อยจิตต์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๒๖

เด็กหญิงวรรณวิภา พรมดาว
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๒๗

เด็กหญิงปชิตา โสภา
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๒๘

เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์ โพธิขาว

์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๒๙

เด็กหญิงอริสา สอนสีมา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๓๐

เด็กหญิงอรชพร เติมบุญ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๓๑

เด็กหญิงญาณัจฉรา บุดดาลี
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๓๒

เด็กชายกิตติชนม์ เรือนชิน
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๓๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

เจริญท้าว
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๓๔

เด็กหญิงฉันท์ชนก วิจารย์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๓๕

เด็กชายกันตพงศ์ ชูเชิด
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๓๖

เด็กชายกฤษฎากรณ์ ประเสริฐศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๓๗

เด็กชายก้าวฟา โพธินางรอง

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๓๘

เด็กชายอานนท์ โพธ ิขาว

์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๓๙

เด็กหญิงภัคจิรา ทองอ้วน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๔๐

เด็กหญิงปานตะวัน ชำนาญเวช

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๔๑

เด็กหญิงวลิวรรณ คิดนอก
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๔๒

เด็กชายธวัชชัย เกิดนวลรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๔๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีไพร
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๔๔

เด็กชายจุลจักร เจนเจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๔๕

เด็กหญิงชนกสุดา ราศี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๔๖

เด็กหญิงนุสบา ทองจันดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๔๗

นางสาวกานต์นิภา วิชาคำ
๒๕/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๔๘

นายบุญนำ พินิจ
๑๒/๐๘/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๔๙

นายบุญศิลป แสนแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๕๐

นางสาวพรทิพา สารรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๕๑

นายพรหมมินทร์ จตุรพรหม
๑๖/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๕๒

นางสาววราภรณ์ ภูพานเพชร
๒๙/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๕๓

นายสมเกียรติ ดีสวาสดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๕๔

เด็กชายสาริน ทิพย์อักษร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๕๕

เด็กชายไพศาล แลกระโทก
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๕๖

เด็กชายธนากร ช่างเกวียน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๕๗

เด็กหญิงพรนิภา เข็มมณี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๕๘

เด็กหญิงวรรณิศา เรืองปะคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๕๙

เด็กชายสิริภูมิ แผละกระโทก
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๖๐

เด็กชายพีรวัฒน์ ชิณวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๖๑

เด็กชายธนพงษ์ สมพงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๖๒

เด็กหญิงมันทพร พิมพ์เสน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๖๓

เด็กชายกฤตภัค มีภักดิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๖๔

เด็กชายชนนัช อุ่มพิมาย
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๖๕

เด็กชายโชกุน โง้ววิจิตราภรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๖๖

เด็กชายธนกฤต เผือกผ่อง
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๖๗

เด็กชายปญยงค์ สืบสุนทร
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๖๘

เด็กชายอาชา คุณประทุม
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๖๙

เด็กชายอธิฐาน ปาสารักษ์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๗๐

เด็กชายอัฑฒกร นาคุณ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๗๑

เด็กหญิงกรกนก โคษาสด
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๗๒

เด็กหญิงเขมนิจ ภูเข็ง
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๗๓

เด็กหญิงชนิดาภา บูรณ์เจริญ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๗๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เสกรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๗๕

เด็กหญิงดารินทร์ ใจกล้า
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๗๖

เด็กหญิงธนภรณ์ แสงไวย์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๗๗

เด็กหญิงปภัสรา เปนการ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๗๘

เด็กหญิงรมย์นลิน นาราช
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๗๙

เด็กหญิงรุ่งนภา ชุมเสนา
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๘๐

เด็กชายชนินทร โพธมาตร
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๘๑

เด็กชายธนวัต สมพงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ ตึดสันโดษ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๘๓

เด็กชายนพณัฐ โคตรศรีเมือง
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๘๔

เด็กชายวีระัพงศ์ ใจกล้า
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๘๕

เด็กชายสุรเดช วิเศษปะคำ
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๘๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทองสมุทร
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๘๗

เด็กชายอัครชัย สนวิจิตร
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๘๘

เด็กชายอัครเดช บุญพอ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๘๙

เด็กชายอดิศร พิศวงษ์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๙๐

เด็กหญิงกัณฐิมา แปนดวงเนตร
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๙๑

เด็กหญิงจิราพร พันละวัน
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๙๒

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จันทร์กูล
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๙๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ มากศรี
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๙๔

เด็กหญิงเบญจภา สร้อยเพชร
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๙๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ขาวรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๙๖

เด็กหญิงสิริขวัญ สาบุตร
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๙๗

เด็กหญิงสุภาพร เจริญ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๙๘

เด็กชายยุทธภูมิ ปานกลาง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๕๙๙

เด็กหญิงฐิติพร อันสา
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๐๐

เด็กหญิงชลธิณี อยู่สุข
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๐๑

เด็กชายภูวดล นำใส
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๐๒

เด็กชายเจษฎา อินทรพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๐๓

เด็กหญิงธันย์ชนก บุญฤทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๐๔

เด็กหญิงภัคจิรา คงสืบ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๐๕

เด็กหญิงอลิษา นามน้อย
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๐๖

เด็กชายธนา ชะดามนต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๐๗

เด็กชายธาวิน สร้อยเพชร
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๐๘

เด็กชายพงษ์ศิริ นันทเสนา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๐๙

เด็กชายวิศรุต อุ่มพิมาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๑๐

เด็กชายสุวรรณภูมิ ศรีวงศ์หงส์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๑๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์
ลอดจันทร์พะเนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๑๒

เด็กหญิงพิกุลกานต์ อานไธสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๑๓

เด็กหญิงเอลิกา สิวไธสง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๑๔

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ไชยชนะ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๕ / ๕๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๑๕

เด็กหญิงสุภัชชา กันทาสี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๑๖

เด็กหญิงรสกร ฉำชืน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๑๗

เด็กชายรณกร น้อยโลมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๑๘

เด็กหญิงปาณิศา อู่ทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๑๙

เด็กหญิงนภสร จุฬา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๒๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ ติดสันโดด
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๒๑

เด็กชายชนาธิป จุฬา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๒๒

เด็กชายวีระพล นำใส
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๒๓

เด็กชายอธิป จิตรแม้น
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๒๔

เด็กหญิงเวณิกา สุริยา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๒๕

เด็กชายชุติการณ์ โตเหมือน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๒๖

เด็กชายปรัชธนาธร ฝอยทอง
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๒๗

เด็กชายรชฏ พรมนัส
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๒๘

เด็กชายวาทิน รัตนภักดี
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๒๙

เด็กชายสรัล จรจรัล
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๓๐

เด็กชายเอกภพ พานอุ่น
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๓๑

เด็กชายฤตธวัช พรมนัส
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๓๒

เด็กหญิงกาญจนา ห้ากระโทก
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๓๓

เด็กหญิงกัลย์ธิดา วงศ์ชมภู
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๓๔

เด็กหญิงจิรวรรณ วิเชียร
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๓๕

เด็กหญิงฐิติภัทรา ท่องกระโทก
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๓๖

เด็กหญิงณัฐพร บุญเสนา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๓๗

เด็กหญิงธนพร คุ้มสุวรรณ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๓๘

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ศรีขำหาญ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๓๙

เด็กหญิงพิริสา ชาญรอบ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๔๐

เด็กหญิงรุ่งรัศมี นิโรจน์รัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๔๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เสนศรี
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๔๒

เด็กหญิงรมิตา นิโรจน์รัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๔๓

เด็กหญิงสุภัชชา สุทธสิน
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๔๔

เด็กชายธวัช จิตรครบุรี
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๔๕

เด็กหญิงลลิตา ทันดี
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๔๖

เด็กชายธงชัย พิจารณาครบุรี
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๔๗

เด็กหญิงอัญชิสา ไฮกระโทก
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๔๘

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

โพธิสีดี

์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๔๙

เด็กหญิงเพียงขวัญ ดัดต้นรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๖ / ๕๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๕๐

เด็กหญิงศิลปสุภา ชัยมัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๕๑

เด็กชายณภัทร ยงปญญา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๕๒

เด็กชายพลวัฒน์ พุ่มพวง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๕๓

เด็กหญิงณิชา น้อยพิทักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๕๔

เด็กชายธนกร สุเลนรัมย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๕๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ปานศรีแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๕๖

เด็กหญิงกานต์พิชชา แววกระโทก
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๕๗

นางสาวกตัญญา โพธิขำ
๑๖/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๕๘

นางสาวทิวารัตน์ ทุยไธสง

๑๗/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๕๙

นางสาวธัญพร เพ็งพิศ
๒๗/๐๓/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๖๐

นางสาวนงค์คราญ เวทไธสง
๑๔/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๖๑

นางรัตนา ชุมไธสง
๐๔/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๖๒

นางสาววรารัตน์ รักไธสง
๒๒/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๖๓

นายวัชร์จิโรจน์ กระจ่างวงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๖๔

นางสาวกมลวรรณ อรชุน
๑๒/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดชายอรัญ วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๖๕

นางสาวอรุณี จิตสม
๑๑/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดชายอรัญ วัดชายอรัญ  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๖๖

เด็กชายพิทักษ์ ไชยสัตย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บรรดาศักดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๖๘

เด็กหญิงอารียา ขุนสวัสดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๖๙

เด็กหญิงนริศรา นิมิตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๗๐

เด็กชายธีรพงษ์ ศรีรักษา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๗๑

เด็กหญิงขณิตฐา สุขสอน
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๗๒

เด็กหญิงเกษราพร คำนัล
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๗๓

นายสุชาติ กระฉอดนอก
๒๐/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๗๔

นางเนตรนภา วินไธสง
๕/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๗๕

เด็กหญิงอภิญญา เลียวไธสง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๗๖

เด็กหญิงวิลาสินี หีบไธสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๗๗

เด็กหญิงปุณยาพร ลวดไธสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๗๘

เด็กชายธีระวัฒน์ น่วมไธสง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไพรงาม วัดไพรงาม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๗๙

เด็กชายธรรมรัตน์ บุญมี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๘๐

เด็กหญิงศรินทิพย์ ทวนไธสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๘๑

เด็กหญิงสุภิญญา ดอกเขารัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๘๒

เด็กชายภูวไนย ทันลา
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๘๓

นางสาวจุฑามาศ มนัสศิลา
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๘๔

นางสาวชนิษฐา อาสาคติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๗ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๘๕

นางกชพรรณ สุระศรี
๑๓/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๘๖

นายขจรศักดิ

์

มีแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๘๗

นางสาวจิตรลดา บุบผารัง
๕/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๘๘

นางจีรนันท์ สืบสำราญ
๓๐/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๘๙

นายถนอม ศรีธรรม
๒๕/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๙๐

นายนุกูล พัดไธสง
๒/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๙๑

นายบริพัตร บุญฤทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๙๒

นายปยวัฒน์ ออดไธสง
๒๓/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๙๓

นางพนิตตา พิมาย
๐๓/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๙๔

นายพิเชษฐ์ แก้วกล้า
๓๑/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๙๕

นางวิมล ราชาโครต
๙/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๙๖

นางวิไลพร วิชัยศึก
๑/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๙๗

นายอรุณ เรืองคำ
๑๘/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๙๘

นางสาวอโณทัย งอกกำไร
๒๘/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๔๖๐/๑๖๖๙๙

เด็กชายอนุชิต จันทบุรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๐๐

เด็กชายณัฐพล ภูศิลา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๐๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หวังโสม
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๐๒

เด็กหญิงกัญจนพร จันทบุรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๐๓

เด็กชายจิรภัทร์ วงศ์เวียน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๐๔

เด็กชายอรรถพร สระไพรวัลย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๐๕

เด็กหญิงสุณิสา จำชาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๐๖

นางพัชรี ปจจัยโคนัง
๒๕/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๐๗

นางสมหมาย สุดเต้
๑๘/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านโนนไฮ วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๐๘
เด็กหญิงณัฐวราภรณ์ โทไธสง

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๐๙

เด็กชายกฤษณะ ทูลไธสง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๑๐

เด็กชายอภิชาติ อินทร์ผอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๑๑

เด็กชายโยธิน เสสา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๑๒

เด็กชายสิขเรศ ชาตรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๑๓

เด็กชายภัทรกร ทองทะวิง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๑๔

เด็กชายจิราวุฒิ นครไธสง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๑๕

เด็กชายปญจพล หาญคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๑๖

เด็กชายฐิตินันท์ มากพูน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๑๗

เด็กชายนวนันท์ น่วมไธสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ วิชาจารย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๑๙

เด็กชายสิรภัทร์ ภูมิดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๘ / ๕๐๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๒๐

เด็กหญิงศิลาทิพย์ พัดไธสง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๒๑

เด็กหญิงปวิตรา ชาติเพชร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา เพียซ้าย
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๒๓

เด็กหญิงอริศรา กลับช่วย
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๒๔

เด็กหญิงกุสุมา อินทร์ม่วงไทย
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๒๕

เด็กหญิงนลินทิพย์ โกพิมาย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๒๖

เด็กหญิงโสภิตา ผิวทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๒๗

เด็กชายภูริภัทร นมัสศิลา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๒๘

เด็กชายพึรทัต เชียงขวาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๒๙

เด็กชายวุฒิภัทร เชียงขวาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ นากอก

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๓๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีวงษา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๓๒

เด็กหญิงอริสา วายไธสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๓๓

เด็กหญิงนริศรา เพ็งปอพาน
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๓๔

เด็กหญิงสุชาดา ราชสีห์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๓๕

นางสาววราอินทร์ ปุฝาลา
๓/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

วัดหนองสองห้อง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๓๖

เด็กหญิงณัฐพร วงคำจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

วัดวนาสันต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๓๗

เด็กชายยงยุทธ์ เทียมไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

วัดวนาสันต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๓๘

นางสาวพนิดา ศิริรางค์กูร

๑๓/๑๒/๒๕๓๖
โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

วัดวนาสันต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๓๙

เด็กชายคีตะภัทร อานไธสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๔๐

เด็กชายจิรพัฒน์ สุพรรณ์นอก
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๔๑

เด็กชายณัฐนนท์ แก้วอำภา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๔๒

เด็กชายนภัสกร มารศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๔๓

เด็กชายพินิฐพงษ์ สิงหามาตร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๔๔

เด็กหญิงชลนภัส แรกไธสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๔๕

เด็กหญิงณัฐวดี ตาลไธสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๔๖

เด็กหญิงนลินนิภา สาวะโชติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๔๗

เด็กหญิงนลิษา ช่างสากล
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๔๘

เด็กหญิงไปรยา กัลยากุล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๔๙

เด็กหญิงวิภาดา แตบไธสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๕๐

เด็กหญิงวิไลวรรณ ปรีเลขา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๕๑

เด็กหญิงศิโรรัตน์ เตยไธสง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๕๒

นายจรัญ จันทวงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๕๓

นางสาวธิดารัตน์ ตาเมือง ๖/๐๘/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๕๔

นายประภาส มากพูน
๒๒/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๕๕

นายพรชัย เขจรภักดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๕๖

นายพัฒณพงศ์ ศรีกลับ ๕/๐๓/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๕๗

นายพานนท์ การะจักร์
๑๕/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๕๘

นายเดชา พลทม
๒๓/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ พูลมา
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๖๐

เด็กหญิงชลธิชา เนียมตัง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๖๑

เด็กชายกฤษณ์ อาชญาสิทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๖๒

นายนิตินัย สุขเกษม
๒๓/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๖๓

นายประจักษ์ สนันรัมย์

่

๒๗/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๖๔

นางสาวดวงฤทัย ทำนา
๒๑/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีผดุง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๖๖

เด็กชายภัทรกร ศรีสุระ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๖๗

เด็กหญิงสรัลพร ศรีตระโจม
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๖๘

เด็กชายพีรพันธ์ ธรรมสาพงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๖๙

นางสาวนราภรณ์ อินทร์แสวง
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๗๐

นางสาวณัฏฐ์ธิดา แก่นคง
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๗๑

นางสาวนวินดา แก้วพลู
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๗๒

นางสาวชัชจิรา เนาว์บุตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๗๓

นางสารภี เลไธสง ๖/๐๖/๒๕๑๐ โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๗๔

นางจินตนา วรรณโพธิกลาง

์

๒๘/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๗๕

นางประทิน ถาวรศิริ
๐๗/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๗๖

นายวิธี มัจฉาชาญ
๐๒/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๗๗

เด็กหญิงสุภิกา ประจวบสุข
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๗๘

เด็กหญิงจันทร์ฉาย ดีเสมอ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๗๙

เด็กหญิงจิรารัตน์ สายบุตร
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๘๐

เด็กหญิงนำฝน พรรัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๘๑
เด็กหญิงเบญญาภรณ์

สนโสก
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๘๒

เด็กหญิงภูศนิษา ประสพลาภ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๘๓

เด็กหญิงนฤดี แสนสุข
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๘๔

เด็กหญิงสุภัสสรา เหมราช
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๘๕

เด็กหญิงมณธิชา บุรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๘๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ยินดีรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๘๗

เด็กหญิงเกศรา บุรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๘๘

เด็กหญิงนฤมล เฮืองโฮม
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๘๙

เด็กหญิงชวิศา จงรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๙๐

เด็กชายอรรณพ ประทุมทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๙๑

เด็กชายจีรวัฒน์ เสือแสง
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ หนองระสาน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๙๓

เด็กชายนัณตพงศ์ อ่อนทา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๙๔

เด็กชายวรชิต ศิริสุข
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๙๕

เด็กชายธิราณิช อึงซือ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๙๖

เด็กหญิงณัฐพร เต็มศักดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๙๗

เด็กชายทนากร ยุบลไสย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๙๘

เด็กชายศรายุทธ ขำหรุ่น
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๗๙๙

เด็กชายฉัตรดนัย โพธิทอง

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๐๐

เด็กชายบูรพา อีสา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๐๑

เด็กหญิงณิชาวดี ทองคำสาร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๐๒

เด็กหญิงภูมรีย์ ศิริสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๐๓

เด็กหญิงนภนารา ปยะไพร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๐๔

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

มะลิทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๐๕

เด็กชายศราวุฒิ ศรีแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๐๖

เด็กชายอานัฐ บุรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๐๗

เด็กชายทินภัทร น้อยเนารัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๐๘

เด็กชายวัชระ มงคลเกดุ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๐๙

เด็กหญิงชมพู่ จงรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๑๐

เด็กหญิงสมหทัย ถะเกิงสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๑๑

เด็กชายณัฐพงศ์ รืนรัมย์

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๑๒

เด็กหญิงสาลิตา ศิริสุข
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๑๓

เด็กหญิงณัฐฐา ชอนขุนทด
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๑๔

เด็กชายณัฐิเบท จงรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๑๕

เด็กชายธนพล ประโคนศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๑๖

เด็กหญิงขวัญพิชชา ศิริสุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๑๗

เด็กชายกิตตินันท์ แก้ววิเศษ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๑๘

เด็กชายธันวา อึงซือ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๑๙

เด็กหญิงดวงกมล โสปนหริ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๒๐

เด็กชายฉัตรทอง ศิริสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๒๑

เด็กหญิงสุกัญญา ศิริสุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๒๒

เด็กชายวชริต โพธิเสน

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๒๓

เด็กชายทิวากร ศิริปรุ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๒๔

เด็กชายอาทิตย์ แก้วสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๑ / ๕๐๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๒๕

เด็กหญิงสุภาพร อุ่มพิมาย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๒๖

เด็กหญิงวรากร นครกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๒๗

เด็กหญิงศศิดาภรณ์ ศิริสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๒๘

เด็กหญิงปาณิสา ศิริสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๒๙

เด็กชายสุทธิชัย ศิริสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๓๐

เด็กหญิงศุภดา จงรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา ไพลาศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๓๒

เด็กหญิงจิรนันท์ ศิริสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๓๓

เด็กหญิงวรารัตน์ ศิริสุข
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๓๔

เด็กชายวรยุทธ ศิริสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๓๕

เด็กชายอรรถพล ประทุมทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๓๖

เด็กชายธีระพงษ์ บุราณสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๓๗

เด็กชายไกรทอง ศิริสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๓๘

เด็กหญิงนิราภร สมานมิตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๓๙

เด็กหญิงสุมินทรา ถะเกิงสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๔๐

เด็กหญิงวาสนา เทพวงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๔๑

เด็กชายพรทวี ทองแปน
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๔๒

เด็กชายชาญณรงค์ จงรัมย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๔๓

เด็กหญิงโสรยา สายทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๔๔

เด็กชายมนตรี พรมไชยา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๔๕

เด็กชายภูวนาจ หมวดไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๔๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ยอดจงรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๔๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ภูเยียมจิตร

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๔๘

เด็กชายอมรเทพ จันทวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๔๙

เด็กหญิงศรินทรา คัดชาน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๕๐

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ตะวันเมืองตาก
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๕๑

เด็กชายมณฑล ศิริสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๕๒

เด็กหญิงสุชาวินีย์ เทียนหอม
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๕๓

เด็กชายสุเมธี ศิริสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๕๔

เด็กชายพาณิชย์ ถะเกิงสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๕๕

เด็กชายสมศักดิ

์

ถะเกิงสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๕๖

นางเจียมจิตร จันทะมณี

๒๘/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๕๗

เด็กชายธนดล มีสติ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๕๘

เด็กชายนำโชค ศิริสุข
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๕๙

เด็กชายภัทรพงศ์ วงจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดสำโรงพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๒ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๖๐

เด็กชายสาธิต ปนประสงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๖๑

เด็กชายเสกสรร ศรีปญญา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๖๒

เด็กหญิงกอหญ้า ชืนรัมย์

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๖๓

เด็กหญิงธนวรรณ สุขจิตต์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๖๔

เด็กหญิงบวรัตน์ ชมเหิม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๖๕

เด็กหญิงณัฐญาณี ศิริสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๖๖
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

นุชาญรัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๖๗

เด็กหญิงไพลิน วิชาผา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๖๘

เด็กหญิงวาสนา ฉายลับ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๖๙

เด็กหญิงศศิประภา ศิริสุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๗๐

เด็กหญิงศิริภา ยาวรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๗๑

เด็กหญิงสุวนันท์ กิงคำ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๗๒

เด็กชายธรรมรัตน กระแสโสม
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหญ้าคา วัดสำโรงพัฒนา  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๗๓

เด็กชายเจตพล เคลือวัลย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๗๔

เด็กชายดนุพร สายทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๗๕

เด็กชายธนาคิม ผ่องศรี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๗๖

เด็กชายธีรชัย จันทร์แก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๗๗

เด็กชายนันทกร ตีระภักดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๗๘

เด็กชายศุภานน ชาติอุดมคติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๗๙

เด็กหญิงสโรชา ศิริสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๘๐

เด็กหญิงอลิสสา แสงรุ่ง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๘๑
เด็กหญิงทิพย์พวรรณ มีสุข

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๘๒

เด็กชายจิรเดช เถิงใจ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๘๓

เด็กชายธีรภัทร เหลาโล๊ะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๘๔

เด็กชายบวรวิชญ์ บุญเดีย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๘๕

เด็กชายอัครพล ปกกาโล
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๘๖

เด็กชายธีรภัทร แซ่ตัง

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๘๗

เด็กชายธนภัทร สุขล้วน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๘๘

เด็กชายณัฐกานต์ ละพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๘๙

เด็กชายทรงศักดิ

์

หลอมพลทัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๙๐

เด็กชายวีรภัทร ดีสันเทียะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๙๑

เด็กชายสิทธิชัย ไทยเหียม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๙๒

เด็กหญิงกมลชนก ประดับศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๙๓
เด็กหญิงตะกร้าหวาย เยรัมย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๙๔

เด็กชายถิรวุฒิ สุขจิตต์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๙๕

เด็กชายธีระยุทธ ตีระภักดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๙๖

เด็กชายธีระวัฒน์ คลังทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๙๗

เด็กชายนรวิชญ์ เจริญยิง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๙๘

เด็กชายนันธกร ข้าวงาม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๘๙๙

เด็กชายภัทรพงษ์ ศิริสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๐๐

เด็กชายภัทฑิยะ ประดับศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๐๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สาขจร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๐๒

เด็กหญิงกุริสรา จันทร์แก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๐๓

เด็กหญิงวราภรณ์ สายกระสุน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๐๔

เด็กหญิงวิลาสินี ทิพทำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๐๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อานไธสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๐๖

เด็กหญิงสิริวิภา ศิริสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๐๗

เด็กชายสุรทิน สงวนไกรพงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๐๘

เด็กชายธรรมราช บุญเพ็ง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๐๙

เด็กหญิงนันธิชา ศรีราม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๑๐

เด็กหญิงอรวรรณ สาโรจน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๑๑

เด็กหญิงอรทัย สาโรจน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๑๒

เด็กชายพงษ์ศกร ประจวบสุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๑๓

เด็กชายพานุ ทองเเปน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๑๔

เด็กชายภิทักษ์ชัย ตีระภักดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๑๕

เด็กหญิงชุติมน ศรีสุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๑๖

เด็กหญิงบุษศรินทร์ ระยาย้อย
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๑๗

เด็กหญิงจินตพร เหลาโล๊ะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๑๘

เด็กชายทรงวุฒิ กาดนอก
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๑๙

เด็กชายทักษิณ บุตรสีตะราช
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๒๐

เด็กชายวัชรินทร์ หงษ์ปดสา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๒๑

เด็กชายวิทวัส แก้วศิริ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๒๒

เด็กชายสมชาย โนนกิง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๒๓

เด็กชายสิริศักดิ

์

อินทร์สำราญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๒๔

เด็กชายอนุสรณ์ ปริเตนัง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๒๕

เด็กหญิงปาลินี แสงกล้า
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๒๖

เด็กหญิงรชนิศ หนูคล่องแคล่ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๒๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สามารถกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๒๘

เด็กชายศรายุทธ สามารถกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง วัดหนองปุน  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๒๙

เด็กชายฆนากร วงศ์สุวรรณ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๔ / ๕๐๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๓๐

เด็กชายกิตติพัทธ์ สัจจา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๓๑

เด็กชายจิตรภานุ ริเริม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๓๒

เด็กชายคุณานนต์ เยวรัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ครองกิจการ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๓๔

เด็กชายพุทธจักร แยงคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๓๕

เด็กชายวิสิทธิพงษ์

์

อุสาพรหม
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๓๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ ศรีโพธิงาม

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๓๗

เด็กชายศุภฤกษ์ มันทุราช
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๓๘

เด็กชายทักสินน โยยรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๓๙

เด็กชายทักสินัน โยยรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๔๐

เด็กชายอนุกูล ยามดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๔๑

เด็กหญิงธัญญาเรศ ขาวรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๔๒

เด็กหญิงธารินทร์ ยาวรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๔๓

เด็กหญิงปนัดดา ไชยยอด
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๔๔

เด็กหญิงปนมุก ตรวจมรรคา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๔๕

เด็กหญิงภันทิลา ยาวรัมย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๔๖

เด็กหญิงศรัญญา ทวรสันต์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๔๗

เด็กหญิงอรัญญา เยียมรัมย์

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๔๘

เด็กหญิงสาวิกา ชัยเรืองเดช
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๔๙

เด็กชายสุรพงษ์ บุญประสพ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๕๐

เด็กชายพิชัยยุทธ แก้วการไร่
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๕๑

เด็กชายคงฤทธิ

์

สงวนรุ่งเรือง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๕๒

เด็กชายคมกฤษฏ์ สุริเย
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๕๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ ศาลางาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๕๔

เด็กหญิงกรกมล ขาวรัมย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๕๕

เด็กหญิงธัญน์ชนก ตะเกิงสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๕๖

เด็กหญิงปาริฉัตร ประจวบสุข
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๕๗

เด็กหญิงพศิกา ผุยคำภา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๕๘

เด็กหญิงศิริภัตรา คงสัตรา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๕๙

เด็กหญิงสุขกมล แม้นรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๖๐

เด็กชายธนพัทธ์ ยามดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๖๑

เด็กชายวิทยา เมืองจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๖๒

เด็กหญิงธมลวรรณ แสบงบาล
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๖๓

เด็กหญิงนภรัตน์ วรรณบุตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๖๔

นางชนารดี จารุสิทธิกุล
๑๗/๐๗/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๖๕

นางสาวกรรณิการ์ ยาวรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๖๖

นางธนัดฐา สามสี

๒๙/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๖๗

นายยงยุทธ ของเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๖๘

นายยุทธยา สามสี
๐๓/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๖๙

นางสาววิมลรัตน์ ดอกพรมลา
๑๐/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๗๐

นางสาวศิวากร พิลาลำ
๑๘/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๗๑

นางสุวรรณา โสบุตร
๐๑/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองครก วัดโนนสูงทุ่งสว่าง  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๗๒

เด็กหญิงวรนุช นาดีนอก
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๗๓

เด็กหญิงนิตยา สุชัยราช
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๗๔

เด็กหญิงเพลงพิร กะฐินเทศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๗๕

เด็กหญิงนวนันท์ น้อยพรม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๗๖

เด็กหญิงคีตาภัทร ดอนคำเหีย

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๗๗

เด็กหญิงอภิชญา ภาษี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๗๘

เด็กหญิงกุลธิดา เหล่าแสงไทย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๗๙

เด็กหญิงวรัญทยา ชำนาหาร
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๘๐

เด็กหญิงอมรมาลย์ หนองหาร
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๘๑

เด็กหญิงเกดวดี ชมภู
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๘๒

เด็กหญิงปลายฝน ดาบสันเทียะ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๘๓

เด็กหญิงพัชริดา สืบเพ็ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๘๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ไทยจันทึก
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๘๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ เปษาโก
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๘๖

เด็กหญิงบุษบง ปจฉิมมา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๘๗

เด็กหญิงเก็จแก้ว โพธิทอง

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๘๘

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ จันพรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๘๙

เด็กชายศุภชัย พรหมเพ็ชร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๙๐

เด็กหญิงศิริภาภรณ์ บุญเกิด
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๙๑

เด็กหญิงณัฐพร งามสะพรัง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๙๒

เด็กชายนพอนันต์ แสนเสน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๙๓

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

หนองหาร
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๙๔

เด็กชายอรรถพล สุขเปง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๙๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ฤทธิยา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๙๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฤทธิยา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๙๗

เด็กหญิงสุทธิดา ก่องนอก
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๙๘

เด็กหญิงทิฆัมพร ยิงเสมอ

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๖๙๙๙

เด็กชายสราวุธ วรชินา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๐๐

เด็กหญิงภานุมาศ ภูคำศักดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๐๑

เด็กชายทิวากร ผิวนวล
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๐๒

นายอาทิตย์ ขันแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๐๓

นายประหยัด นามวงษา ๕/๓/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๐๔

เด็กชายรณชัย สุวงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๐๕

เด็กชายอนันท์ เภาเจริญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๐๖

เด็กชายวัชรินทร์ บุราณคุณ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๐๗

เด็กชายรัฐภูมิ โพธิชัย

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๐๘

เด็กหญิงศศิพิมพ์ หว่าพิมาย
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๐๙

เด็กหญิงนิรมล คงไทย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๑๐

เด็กหญิงชลธิชา ชิดรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๑๑

เด็กหญิงศศิธร โพธิหล้า

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๑๒

เด็กหญิงประดับดาว ศุภสาร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๑๓

เด็กชายนครินทร์ เชียดรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาลาว วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๑๔

เด็กหญิงสุนิตรา สูนรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๑๕

เด็กชายวรฉัตร ขจัดโรคา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๑๖

เด็กชายฉัตรดนัย นบน้อม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละกอ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๑๗

เด็กหญิงกันยรัตน์ ชะตารัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๑๘

เด็กหญิงกรนันท์ ขะจัดโรคา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านละกอ วัดดอนมนต์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๑๙

เด็กชายธนกร จะเชนรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๒๐

เด็กชายธนกฤต ยิงชืน

่ ่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม

วัดกระทุ่มพัฒนาราม
 

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๒๑

เด็กชายพูนสุข ชินบุตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๒๒

เด็กชายสงกรานต์ นิลแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๒๓

เด็กชายอนาวิน มาดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๒๔

เด็กหญิงจอมสุดา ดลเยียม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา กะชิรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๒๖

เด็กหญิงฐิติพร วงษ์สุรินทร์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๒๗

เด็กหญิงธาริตา นิจิรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๒๘

เด็กหญิงเนตรนภา ปสสาคร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๒๙

เด็กหญิงพรรัมภา ชาวโคกขี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๓๐

เด็กหญิงภาราดา พรมโยชน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา อินทรเสน
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๓๒

เด็กชายณัฐวีร์ จาบไธสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๓๓

เด็กชายณัฐพล อุปแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
วัดกระทุ่มพัฒนาราม

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๓๔

เด็กชายธนาลักษณ์ อยู่บุรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๓๕

เด็กชายธนกฤต เทียนครบุรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๓๖

เด็กชายธนาวิน สมภักดี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๓๗

เด็กชายชนาธิป อินทรีย์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๓๘

เด็กชายอัครชัย เจริญใหญ่
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๓๙

เด็กชายขจรเกียรติ พินิจ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๔๐

เด็กชายพีรวัฒน์ การะเกตุ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๔๑

เด็กหญิงพิลัดดา โพธิศรีงาม

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๔๒

เด็กหญิงมนัสพร พิมพ์เสน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๔๓

เด็กหญิงไวท์ยานนท์ บุตะชาติ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๔๔

เด็กหญิงจิรนันท์ ปวยทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๔๕

เด็กหญิงพิมพ์รพี ไหมนวล
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๔๖

เด็กหญิงปญชลี แสนสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๔๗

เด็กหญิงจิดาภา ชารัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๔๘

เด็กหญิงอมาวดี เทียงธรรม

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๔๙

เด็กชายกิตตินันท์ ศรีกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๕๐

เด็กชายวุฒินันท์ อ้วนมะโรง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๕๑

เด็กชายภูวนัย ศรีจิตแจ่ม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๕๒

เด็กชายศักรินทร์ ดีประดิษฐ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๕๓

เด็กชายคณิศร นนทวงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจะหลวย วัดบ้านจะหลวย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๕๔

เด็กชายอรรถพงษ์ อุตตุ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๕๕

เด็กหญิงจิดาภา จันทร์กลิน

่

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๕๖

เด็กหญิงนำฝน พาหา
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๕๗

เด็กหญิงปนอนงค์ เทพการ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๕๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ ชารัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๕๙

เด็กหญิงชลธิชา ชะชางรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๖๐

เด็กหญิงกัญญากร ศรีบุญเรือง
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๖๑

เด็กชายชิษณุชา จากรัมย์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๖๒

เด็กชายธีรนันท์ สืบเพ็ง
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๖๓

เด็กชายอธิป ใจดี
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๖๔

เด็กชายจักรพงษ์ คำปอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๖๕

เด็กหญิงดารารัศมิ

์

จันทร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๖๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชัยหิน
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๖๗

เด็กหญิงชลดา ทะรารัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๖๘

เด็กหญิงลลิดา เหล่าโสด
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๖๙

เด็กหญิงพิชชากร พรมศรี
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๗๐

เด็กชายสหรัฐ นาคาธร
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๗๑

เด็กชายวุฒิชัย บุตรวงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๗๒

เด็กชายกิติศักดิ

์

กระแสโสม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๗๓

เด็กชายภัครวัฒน์ บางศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๗๔

เด็กชายปยะ ทวนเงิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๗๕

เด็กชายธีรวุฒิ สายโพธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๗๖

เด็กชายจิรายุทธ วรวัชธันย์ธำรง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๗๗

เด็กชายวันชัย บุตรงาม
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๗๘

เด็กชายนที ดิษสวน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๗๙

เด็กชายปยพัทธ์ ชารัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๘๐

เด็กชายประชากร แพทย์มด
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๘๑

เด็กหญิงจักรียา สิริโต
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๘๒

เด็กหญิงนริศรา จินดารอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๘๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ ประเสริฐ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๘๔

เด็กหญิงปรายฝน ประเสริฐ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๘๕

เด็กหญิงรัญชิดา ทัศบุตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๘๖

เด็กชายศิวกร สวัสดิวงศ์

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๘๗

เด็กชายปญญาวัต สิงคเวหน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๘๘

เด็กชายอำนาจ ชะชางรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๘๙

เด็กชายอธิชาติ พญารัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๙๐

เด็กชายอดิศร นนศิริ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๙๑

เด็กหญิงสิริวิมล โฉมรัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๙๒

เด็กหญิงมณฑิรา ภูเขียว
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๙๓

เด็กหญิงวิภารัตน์ นิสังข์รัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๙๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ชารัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๙๕

เด็กชายศุภกร ตัดพุดซา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๙๖

เด็กหญิงชลธิชา บัวระบัติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๙๗

นางสาวขวัญชนก บุญทัน
๑๗/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๙๘

นายทองเลียน

้

มะหันต์
๑๒/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๐๙๙

นายธวัชชัย ทาหนองบัว
๐๒/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๐๐

นางพนิดา ทาหนองบัว
๐๘/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๐๑

นางพิมพ์ลดา ชัยมนตรี
๑๔/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๐๒

นางสาวสำเรียน จินดารอง
๒๕/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๐๓

นางสาวสุนันท์ สิทธิสังข์

๑๑/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๐๔

นางอัมพร ชะรุมรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านปรือเกียน วัดปรือเกียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๐๕

เด็กชายพรชัย ช้อนรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๐๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ บีแจลแลนด์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๐๗

เด็กชายดนุเดช บัวทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๐๘

เด็กชายสิทธิชัย อินทร์สำราญ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๐๙

เด็กชายณัฐพงศ์ คงรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๑๐

เด็กชายอภิวรรณ โบราณมูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๑๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมมุติรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๑๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร โนมขุนทด
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๑๓

เด็กหญิงพิมบงกช ศรีจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๑๔

เด็กหญิงพรรณา ชะบัวรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๑๕

เด็กหญิงสิรินทรา ยุตะวัน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๑๖

เด็กชายอภิชาติ เชือมรัมย์

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๑๗

เด็กชายอนิวัต เชนรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๑๘

เด็กชายภูธเนศ ชันรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ฉากรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๒๐

เด็กหญิงอภิญญา ร่มเย็น
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๒๑

เด็กหญิงนฤมล คงทรัพย์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๒๒
เด็กหญิงประภาพรรณ

พูลลาภ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๒๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร พันโท
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๒๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สมาอาพัด
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชะนุดรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๒๖

เด็กหญิงภัทราวดี มีทรัพย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๒๗

เด็กชายศุภชัย คำจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๒๘

เด็กชายอานนท์ คูณดก
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๒๙

เด็กชายตะวัน โฉมรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๓๐

เด็กชายมโนสิทธิ

์

วงษ์มัน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๓๑

เด็กหญิงไทรงาม ไลไธสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๓๒

นายสุนันท์ จันทร์เพชร
๓๐/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๓๓

นายก้องกังวาน เพชรงาม
๒๓/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๓๔

นางทัศนีย์ จือศานติ
๓๐/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๓๕

นางสาวนาตยา บุญใบ
๒๖/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๓๖

นางสาวบุญคนึง มะลิวรรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๓๗

นางสาวพิมลพักตร์ ปะทะรัมย์
๒๓/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๓๘

นางสาวรัชนีกร ประสาร
๒๙/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๓๙

นางสาวศิราณี ยืนสุข
๒๖/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๔๐

นายสง่า พรมไชย

๒๖/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๔๑

นางสมปอง สนหอม ๖/๐๓/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๔๒

นายสมยศ สราญบุรุุษ
๐๙/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๔๓

นางสาวอภิญญา ประสาร
๒๑/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๔๔

นางไข่มุก ลีแสน
๓๐/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านร่อนทอง วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๔๕

เด็กหญิงณัชทิชา ทะยารัมย์
๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๔๖

เด็กหญิงวรดา แสนกล้า
๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๔๗

เด็กชายไพทูรย์ แก้ววงวาน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๔๘

เด็กหญิงไอรดา วิหารจันโท
๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๔๙

เด็กชายกฤษณพงศ์ ชารัมย์
๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๕๐

เด็กชายภาณุ ศิลาสุข
๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๕๑

เด็กชายมงคล เวชสุวรรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๕๒

เด็กชายชาญชัย บัวทอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เฉยรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๕๔

เด็กชายวรสิทธิ

์

อินสำราญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๕๕

เด็กหญิงกัญญาณัตน์ ศุภศร
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๕๖

เด็กหญิงชนิตดา วงศ์สี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๕๗

เด็กหญิงอัลญาณี เวินขุนทด
๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๕๘
เด็กหญิงอักษรสวรรค์

์

พรมดี
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เวชสุวรรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๖๐

เด็กชายเรืองศักดิ

์

เกษรชืน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)
วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๖๑

เด็กชายอศิลา บัวทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๖๒

เด็กหญิงนำฝน สวรรณรัมย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๖๓

เด็กหญิงพัชรี ชุมเสนา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๖๔

เด็กหญิงสริตา เพ็ชรกล้า
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๖๕

เด็กหญิงอรปรียา อินสำราญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๖๖

เด็กชายอนุชิต จันทร์แจ่มศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๖๗

นายสราวุธ ดำริห์

็

๑๓/๐๖/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)
วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๖๘

นายดาวเรือง วิเศษสัตย์
๐๕/๐๕/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๖๙

นางประทุม หลักดี
๒๐/๐๙/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๗๐

นางปวีณา ประวรรณรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๗๑

นางพุทธชาติ
พัฒนพิบูลย์ไพศาล ๕/๑๐/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๗๒

นางสาวมนทิรา เชิญรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๗๓

นางรำไพ สมวงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๗๔

นางลำใย ลัดดางาม
๒๗/๐๙/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๑ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๗๕

นายวีระยุทธ ศาลางาม
๑๒/๐๕/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๗๖

นายสมเดช คำปอง
๒๐/๑๐/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปตย์อนุสรณ์ 1)

วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๗๗

เด็กชายจักรพันธ์ เจริญยิง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๗๘

เด็กชายจักรวาล ผดุงซือ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๗๙

เด็กชายชาญชัย นิตย์นิรันดร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๘๐

เด็กชายชาติกล้า จันทร์กลิน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๘๑

เด็กชายทนงศักดิ

์

อินสำราญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๘๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

ช่วยพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๘๓

เด็กชายธีรชาติ ภักดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๘๔

เด็กชายภูวไนย ชะนัดรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๘๕

เด็กชายวิษณุ นราเทียม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๘๖

เด็กชายอนุชา เพียอาร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ยิมรัมย์

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๘๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เขตนิมิตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๘๙

เด็กหญิงกาญจนา นิเวียงรัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๙๐

เด็กหญิงกัตติกา ชนัดรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๙๑

เด็กหญิงกาญจนา สีสะนิด
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๙๒

เด็กหญิงจารุมน แจ่มรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๙๓

เด็กหญิงชฎาธาร โกเมทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๙๔

เด็กหญิงนฤมล ฤทธิวงส์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๙๕

เด็กหญิงดารินทร์ จันโท
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๙๖

เด็กหญิงธนัญญา นารัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๙๗

เด็กหญิงธิดาพร ศรีเมือง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๙๘

เด็กหญิงปนัดดา ประเสริฐรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๑๙๙

เด็กหญิงพรนภา มุกอาษา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๐๐

เด็กหญิงพินาพา อินจันทุม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๐๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ ชำรัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๐๒

เด็กหญิงวรัลยา ทะยารัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๐๓

เด็กหญิงศุภรัตน์ ศาลางาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๐๔

เด็กหญิงสุชาดา พระเนตรรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๐๕

เด็กชายเมธี สุภารี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๐๖

เด็กชายศราวุฒิ มืดหาร
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๐๗

เด็กหญิงทิพย์เกษร คะวินรัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๐๘

เด็กหญิงธนาพร ทำยาฤทธิศักดิ

์ ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๐๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ เวชสุวรรณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๑๐

เด็กหญิงศศินา ดวงมาลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๑๑

เด็กหญิงจิรพรรณ ยืนยง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๑๒

นายสุเมธ จันทร์กลิน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๑๓

เด็กชายจีรายุทธ เทาดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๑๔

นายภานุเดช สะอาดรัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๑๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

กุลดารัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๑๖

นายอภิสิทธิ

์

เชนรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๑๗

นางสาวรจนา สิงห์มาดา
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๑๘

นางสาวอาภาพร ชวิกขุนรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๑๙

เด็กหญิงปนัดดา โพธิแก้ว

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๒๐

เด็กหญิงกาญจนา ปญญารัมย์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๒๑

เด็กชายอโนทัย เช่นรัมย์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๒๒

เด็กชายกฤษฏา เพ็งสอน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๒๓

เด็กหญิงพรธิดา ศรีจันทึก
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๒๔

เด็กหญิงพิภัทรา ภาษี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๒๕

เด็กชายรติชัย ทะวะลัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๒๖

เด็กชายวรวุฒิ ชีรัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๒๗

เด็กชายอาทิตย์ อาญาเมือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๒๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

ประยันโต
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๒๙

เด็กชายปฏิพล ศรีแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๓๐

เด็กหญิงปณิดา ยินดีรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๓๑

เด็กหญิงชลดา ศรีวงศ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๓๒

เด็กหญิงสุนิสา ทะนารัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๓๓

เด็กหญิงวิไล มุ่งดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๓๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ชีรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๓๕

เด็กหญิงจันทราภา อินสำราญ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๓๖

เด็กชายรุ่งศักดิ

์

พรมศรี
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๓๗

เด็กชายทิวากร พวงพอก
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๓๘

เด็กชายอัครวินท์ อุกอาจ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๓๙

เด็กชายพงศธร ศรีบุญเรือง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๔๐

เด็กชายสันติ สกุลรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๔๑

เด็กชายเวชพิสิฐ การรัมย์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๔๒

เด็กชายศักดินรินทร์

์

คงหาญ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๔๓

เด็กหญิงสุภา ชาไธสง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๔๔

เด็กหญิงสุภิญญา พรมศรี
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๓ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๔๕

เด็กหญิงอรกัญญา มะลิลา
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๔๖

เด็กหญิงดอกบัว มันยืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๔๗

เด็กหญิงชลลดา ชารัมย์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๔๘

เด็กชายหิรัญย์ คำภูธร
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๔๙

เด็กชายเลิศพิพัฒน์ มวบขุนทด
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๕๐

เด็กชายพงศกร พรมศรี
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๕๑

เด็กชายณัฐนนท์ เจริญรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๕๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ สมัญญา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๕๓

เด็กชายธวัชชัย ลุนลาด
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๕๔

เด็กชายอนุชิต ศรีสุวงศ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๕๕

นายชัยสิทธิ

์

บุญอาจ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๕๖

เด็กชายสุริยะ เจริญยิง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๕๗

เด็กชายวีรภัทร ขวัญใจ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๕๘

เด็กชายปรัชญา พูลวงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๕๙

เด็กหญิงปโยรส พรมศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๖๐

เด็กหญิงวนิดา เจิงรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๖๑

นางสาวจิตติญา ทองดอนอยู่
๒๙/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๖๒

นายฐิติภูมิ สุวรรณไตรย์
๒๑/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๖๓

นายโกเมศ งดงาม
๒๗/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๖๔

นางสาวไพลิน กกรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๖๕

นางลำพึง นุกรรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านขาม วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๖๖

นายนพพร วงศ์สายตา
๒๑/๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านขาม วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๖๗

นายพีระ ม่วงชาติ ๕/๘/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านขาม วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๖๘

นางสาวเพ็ญนภา ตะโคตร
๑๔/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๖๙

เด็กหญิงมาริษา โพธิเงิน

์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๗๐

เด็กหญิงกัญญามาศ สิงห์ทอง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๗๑

เด็กชายธิติวิชญ์ เอียนไธสง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขาม วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๗๒

เด็กหญิงกนกนที เจริญมนต์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขาม วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๗๓

เด็กหญิงนิชาภา โพธิเงิน

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๗๔

เด็กชายทินกร ศรีโคตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขาม วัดหนองแม่มด  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สดใส

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๗๖

เด็กชายศรายุทธ เผ่าพันธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๗๗

เด็กชายศรายุทธ บูชารัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๗๘

เด็กชายไกรสร ศรีประสิทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๗๙

เด็กชายถิรวัฒนต์ คอนเพชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๘๐

เด็กชายนวพล ยามรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๘๑

เด็กชายพิทวัส ราชวิชา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๘๒

เด็กชายทศวรรษ ไตรยสุทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๘๓

เด็กชายสมพร สารัญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๘๔

เด็กชายชำนาญ มะละครอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ ทองแดงน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๘๖

เด็กชายอาทิ หลวงเพชร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๘๗

เด็กชายธราทร สุขพรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๘๘

เด็กชายภูวนันท์ จินดาศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๘๙

เด็กชายณัชพล บุญมาก
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๙๐

เด็กหญิงอภิญญา เสนารักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๙๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร คอนเพชร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๙๒

เด็กหญิงเกศราภรณ์ อินขอ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๙๓

เด็กหญิงพีรดา บุญฉลวย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๙๔

เด็กหญิงศิริวรรณ เปล่งฉวี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๙๕

เด็กหญิงณิชากร พวงจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๙๖

เด็กหญิงธิดาพร มณีรัตน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๙๗

เด็กหญิงชลธิชา สุภสรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๙๘

เด็กหญิงจรินพร อินทร์สำราญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๒๙๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ เสนาโนฤทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๐๐

นางเสาวภา ลาดนาเลา
๑๙/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๐๑

นางพิศพร ศรีใสไพร
๑๔/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๐๒

นายสมบัติ โพธิมาศ
๐๘/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๐๓

นางเกศรินทร์ ไร่ดี
๒๔/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๐๔

นางเยาวลักษณ์ ศานติบูรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๐๕

นายคเณศ

นภวงค์  ณ  อยุธยา ๑๒/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๐๖

นางเนตรนภา

นภวงค์  ณ  อยุธยา ๑๓/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๐๗

นางสมใจ มะลิงาม
๐๙/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๐๘

นางดวงรัตน์ ภูมิดง
๐๔/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโนนค้อ บ้านโนนค้อ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๐๙

เด็กชายณัฐชานนท์ วงศ์มัน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๑๐

เด็กหญิงอุมาพร ต้นจาน
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๑๑

เด็กหญิงเปรมสินี เพชรจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๑๒

เด็กหญิงรุ่งนภา มาลัยศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๑๓

เด็กหญิงนภัสสร ประสิทธิสุข

์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๑๔

เด็กหญิงฐิติมา ศาลางาม
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๕ / ๕๐๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๑๕

เด็กหญิงกรกนก หลำศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๑๖

เด็กชายต้นกล้า เฉลิมแสน
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๑๗

เด็กชายชัยมงคล นามเวช
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๑๘

เด็กชายกิตติคมน์ ภูเด่น
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๑๙

เด็กชายชนวีร์ ศรีมันตะ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๒๐

เด็กหญิงปณิดา หลักดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๒๑

เด็กหญิงอลิชา สุภาที

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๒๒

เด็กหญิงสุชาวดี แสงนวล
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๒๓

เด็กหญิงธัญภา จงใจงาม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๒๔

เด็กหญิงสุธิมา ชุมพล
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๒๕

เด็กหญิงสมชนก จุติประโคน
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๒๖

เด็กหญิงไพลิน เจาะรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๒๗

เด็กชายวริศษ์ วิรุณพันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๒๘

เด็กชายชนะโชค ชาญชาติ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๒๙

เด็กชายอนุชา แก้วผง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๓๐

เด็กชายศรยุทธ สาดชัยภูมิ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๓๑

เด็กชายธรรมรักษ์ โพธิศิลป

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๓๒

เด็กชายธนพล แกล้วกล้า
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๓๓

เด็กชายพิชิตชัย พจนะกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๓๔

เด็กชายกฤษฎา หลักดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๓๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ชนะพาล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๓๖

เด็กชายกฤษณพล เข็มมา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๓๗

เด็กชายภูริพัฒน์ เยืองรัมย์

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๓๘

เด็กหญิงสุชาดา ประจงรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๓๙

เด็กหญิงนาตารี ศาลางาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๔๐

เด็กหญิงสุพัฒ กฤติยาวรรณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๔๑

เด็กหญิงณัฐชา อะช่วยรัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๔๒

เด็กหญิงนภาภรณ์ เจริญชัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๔๓

เด็กหญิงอาภาภัทร โคตรสีดา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๔๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิมสีดา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๔๕

เด็กหญิงศิราณี โสมัสสา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๔๖

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ อยู่เย็น
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๔๗

เด็กหญิงปวีณ์สุดา ศรีมันตะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๔๘

เด็กชายอธิษฐ์ มีอุเทน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๔๙

เด็กชายวิชัยยุทธ วังลาด
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๕๐

เด็กชายเจษฎา แก้วโพธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๕๑

เด็กหญิงกนกพิชญ์ มหัตถพงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๕๒

เด็กหญิงกนกพร จันทา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๕๓

เด็กชายนพรัตน์ สีลำเนา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๕๔

เด็กหญิงนลิน พมูลพิลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๕๕

เด็กชายสิทธิภาคย์ อินน้อย
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๕๖

เด็กชายปยะศรา สายกระสุน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๕๗

เด็กชายธนธรณ์ ไชยดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๕๘

เด็กชายเสถียร พุดซา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๕๙

เด็กชายชานนท์ ยิงรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๖๐

เด็กหญิงณัฐฐิญา ต่อลำธนไพศาล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๖๑

เด็กหญิงปณัฎฎา ลือลัน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๖๒

เด็กหญิงนัฐภรณ์ ยิงรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๖๓

เด็กหญิงรินรดา สามร
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๖๔

เด็กหญิงอรัญญา มีพันธุ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๖๕

เด็กหญิงชิดชนก มูลนางเดียว

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๖๖

เด็กหญิงบุญฑริกา จันทร์ภิรมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๖๗

เด็กหญิงสุพรรษา อ่อนฉลวย
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๖๘

เด็กชายธีรภัทร เกิดเจริญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๖๙

เด็กชายวีรพร ฤทธิงาม

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๗๐

เด็กชายวีรโชติ สดใสวิไลสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๗๑

เด็กชายณัฐพล สุภลักษณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๗๒

เด็กชายธีรภัทร์ โจมรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๗๓

เด็กชายธีระพงษ์ ละอองเอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลับ วัดประทุมทอง  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๗๔

เด็กหญิงจุรีรัตน์ เริมรักรัมย์

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๗๕

นางยุภาลักษณ์ อ่อนหนองหว้า
๑๓/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๗๖

นายอภินันท์ ศรีมหาพรหม
๒๙/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๗๗

เด็กหญิงวาสนา ทองสี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๗๘

เด็กหญิงวาสนา ชะภูมิรัมย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๗๙

เด็กหญิงนิชาภา อุไกร
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๘๐

เด็กหญิงพรรษา บุตรสุวรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๘๑

เด็กหญิงจิราพร ทองเพ็ชร
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๘๒

เด็กชายนิรุท ชินมะลา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา กองรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๘๔

เด็กหญิงปทิตตา ชูรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๗ / ๕๐๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๘๕

เด็กหญิงกุลิสรา สีชาดา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๘๖

เด็กหญิงเบญจพร อักโข
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๘๗

เด็กชายพิสิษฐ์ จันทะเสน
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๘๘

เด็กหญิงอภิสรา พลเจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๘๙

เด็กหญิงนิรชา โพธิเงิน

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๙๐

เด็กหญิงอนุธิดา ทองบ่อ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๙๑

เด็กชายกวิน นวลคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๙๒

นางสาวกนกอร มนต์อรุณโรจน์
๐๗/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๙๓

นางสาวกมลชนก สอนนา
๒๙/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๙๔

นางสาวฉวัฒญา ฉิมมา
๒๙/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๙๕

นางทองทิพย์ นุเสน
๑๓/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๙๖

นางสาวปทมาวดี โต่นวุธ
๐๘/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๙๗

นางสาวศิริพร เพ็ชรภูวงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๙๘

นางเพ็ญศิริ แฝงฤทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๓๙๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แตงกวารัมย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๐๐

เด็กชายธงชัย มานน้อย
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๐๑

เด็กหญิงลักษณาวดี สร้อยแสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๐๒

เด็กหญิงอัญชลี ศรีทะวงศ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๐๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ ผลยะลาภ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๐๔

เด็กหญิงปรางศิริ วรรณกิจ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๐๕

เด็กหญิงกนกพร เผ่าพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๐๖

เด็กหญิงวรัญญา ชะวูรัมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๐๗

เด็กหญิงเกศรา ไชยเสนา
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๐๘

เด็กหญิงบัณฑิตา โคตะมะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๐๙

เด็กหญิงศิริบูรณ์ บำรุงธรรม
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๑๐

เด็กหญิงเสาวคนธ์ สุขะโน
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๑๑

เด็กหญิงนิยดา อ่อนสลวย
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๑๒

เด็กหญิงโรสรินทร์ ใจซือ

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๑๓

เด็กหญิงณัฐวดี แก้วดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๑๔

นายภูดิศ อุสารัมย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๑๕

เด็กชายอนุกูล ติคำรัม
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๑๖

นางสาวจิราภรณ์ จันทะกา
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๑๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บำรุงธรรม
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๑๘

เด็กหญิงฉันทนา นาเมือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๑๙

เด็กหญิงชาลิสา คำสูงเนิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๘ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๒๐

เด็กหญิงธนภรณ์ ประภาเวสัง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๒๑

นางสาวปนัสยา มาลัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๒๒

นางสาวปยพร นางรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๒๓

นางสาวพรไพลิน จวบรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๒๔

นางสาวภัทชรี บัวสอน
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๒๕

นางสาวยุภาพร ควบพรมราช
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๒๖

เด็กหญิงวริสรา โอชารส
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๒๗

นางสาววิราศิณี พลเศษ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๒๘

นางสาวจรรยพร ดาวไธสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๒๙

นางสาวณัฐฤดี เบ็ญจวัติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๓๐

นางสาวบุษบา สอนรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๓๑

นางสาวรัชนีกร ไมขุนทด
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๓๒

เด็กหญิงรุ่งนภา ถาวงค์กลาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๓๓

นางสาววนัชพร เทียงกินรี

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๓๔

นางสาวสุภัสตรา นอนา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๓๕

เด็กหญิงณัฐชา พิรุณสุนทร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๓๖

นางสาวพรสุดา ประชุมสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๓๗

นางสาววณิดา บุตรพรม
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๓๘

นางสาวศศิกานต์ กล้าหาญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๓๙

นางสาวอาริษา บุญประสม
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๔๐

นายภูธเนศ แซ่จิว

๋

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๔๑

นายอธิพัชร์ พรศิรธนารมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๔๒

นายอัครเดช เนาวิรัตน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๔๓

นางสาวจริยา สร้อยโชติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๔๔

นางสาวจุฑามาศ เดชรุ่ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๔๕

นางสาวชณัฐาพร โบราญมูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๔๖

นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๔๗

นางสาวเมธาวี หลวงไกร

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๔๘

นางสาวสรชา รชตธนวันต์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๔๙

นางสาวสุจิรา ยังสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๕๐

นางสาวสุทธิดา คำดอกไม้
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๕๑

นางสาวสุทธิดา โมรารัมย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๕๒

นายทรงกลด คำภีระ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๕๓

นายธีรพล มาตย์นอก
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๕๔

นายภัทรพงษ์ ทองสุขสว่าง

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙๙ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๕๕

นางสาวครองขวัญ ปานบุดดา
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๕๖

นางสาวบงกชกร ยีรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๕๗

นางสาวพฤกษา อ้วนทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๕๘

นางสาวศศิวรรณ ขันหมัน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๕๙

นางสาวสุธาวี บัวทิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๖๐

นางสาวสุรีคร แขนอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๖๑

นายพิพัฒน์พงษ์ ทองสุทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๖๒

นายภาณุวัฒน์ ณ  ลำปาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๖๓

นางสาววิภารัตน์ เหมชาติ
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๖๔

นางสาวสุนิสา ชารี
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๖๕

นางสาวสุพัตรา ชินรัมย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๖๖

นางสาวอภิชญา สุจริตภักดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๖๗

นางสาวอาทิตยา ชะวูรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๖๘

นางสาวฐิติรัตน์ ลุนสำโรง
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๖๙

นางสาวนำผึง

้

แก้วไธสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๗๐

นางสาวปราณี หินอ่อน
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๗๑

นางสาวพรผกา ไกรทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๗๒

นางสาวอรทัย เกียรติยศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๗๓

นายศรพิสิทธิ

์

สุดคนึง
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๗๔

นายอนุชา ดีชัยรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๗๕

นางสาวญานี เอือนไธสง

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๗๖

นางสาวฐาปนีย์ ผึงวงษ์

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๗๗

นางสาวลักขณา อภัยไธสง
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๗๘

นางสาวกชพรรณ อุบัติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๗๙

นางสาววารยา ทรงพระ
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๘๐

นายชัยชนะ แคนคันรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๘๑

นายอนุชา ทาตะวัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๘๒

นางสาวกิตติมา คิมหันต์
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๘๓

นางสาวนวรัตน์ ฤทธิบาล
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๘๔

นางสาวจิตรา ทองชุม
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๘๕

นายยรรยง โอชารส
๑๒/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านขามพิมาย วัดเทพทราวาส  

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๘๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร ใหญ่รัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๘๗

เด็กหญิงนวลนา เยรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๘๘

เด็กหญิงปนมณี ยารัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๘๙

เด็กหญิงพรชิตา พรมวงษ์ษา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๐ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๙๐

เด็กชายพีรพงศ์ โฉมหน้า
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๙๑

เด็กชายเศรษฐศิริ เอียมบัณฑิต

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๙๒

เด็กหญิงจันจิรา เสน่หา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๙๓

เด็กหญิงนภาพร ตรีนนท์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๙๔

เด็กหญิงพรกนก ภักดีนันท์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๙๕

เด็กหญิงพุธิตา อินทร์สระคู
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๙๖

เด็กหญิงปานขวัญ ดีรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๙๗

เด็กชายนพเกล้า แสงแลบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๙๘

เด็กหญิงสุกัญญา เขียวรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๔๙๙

เด็กหญิงอารยา อินทโชติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๐๐

เด็กหญิงมาริสา เพชรชุมแสง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๐๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ นันธิษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๐๒

นางสาวนิตยา เลือนทรัพย์

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๐๓

นายรุ่งอรุณ อิฐทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๐๔

นายธนาคาร ยังยืน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๐๕

นายศตวรรษ์ พรมคำน้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๐๖

เด็กชายบัณฑิต จำเริญดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๐๗

นายประจิตร เยรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๐๘

นางสาวปภาวดี สมจิต
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๐๙

นางสาววรรณวิศา พัดชืน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๑๐

นางสาวศิริรัตน์ จิมานัง
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๑๑

นายชนพล สร้อยงาม
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๑๒

นายอนุสรณ์ สว่างภพ
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๑๓

นางสาวกัญญพัชร กัลสุมาโส
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๑๔

นางสาวเจษฏาพร จันทรนิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๑๕

นางสาววริศรา สีแพงเลิศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๑๖

นางสาวสุดารัตน์ ยารัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๑๗

นางสาวสุทธิดา ปนรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๑๘

นายธนากร ใหญ่รัมย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๑๙

นายวรเทพ งามไพบูลย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๒๐

นางสาวรติรส ใหญ่รัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๒๑

นายธีรพัฒน์ โยรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๒๒

นางสาวอาทิตยา เย็นรัมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๒๓

นายอภิชัย ชุมสาย
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๒๔

นายพิสุทธ์ ดำริห์
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๑ / ๕๐๘
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๒๖

เด็กชายทินพัฒน์ โคตรประทุม
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๒๗

เด็กชายวีรภาพ ปานทอง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๒๘

เด็กชายณภัทร สุวรรณชัยลบ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๒๙

เด็กชายภาคิน จำเริญ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๓๐

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สิทธิวงศ์
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๓๑

เด็กชายศุภกร วงศ์สุรินทร์
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๓๒

เด็กชายธวัฒชัย เขียวรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๓๓

เด็กหญิงปนมุก จวบรัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๓๔

เด็กหญิงธันยพร สุวรรณดี
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๓๕

เด็กหญิงสิรัสสา เยรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๓๖

เด็กหญิงชาลิสา ธงชัย
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๓๗

เด็กหญิงจิตรา มาสะโถ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๓๘

เด็กหญิงศุภณัฐ ใหญ่รัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๓๙

เด็กชายระพีภัทร เจริกรัมย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๔๐

เด็กหญิงศศิธร สิทธิวงศ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๔๑

เด็กหญิงรัชนี แก้วละออ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๔๒

เด็กชายจิรายุ ยิงรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๔๓

นางรศิญา หาจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๔๔

เด็กหญิงอริสรา จันทร์คาม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพชร วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๔๕

เด็กหญิงณัฐวิภา ธรรมมา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพชร วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๔๖

เด็กหญิงณัฐสุดา คำจุ่น
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพชร วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๔๗

เด็กหญิงวริศรา สิงห์รัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพชร วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๔๘

เด็กหญิงหยาดทิพย์ มุ่งซ่อนกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพชร วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๔๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ เซง
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเพชร วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๕๐

เด็กหญิงปานิสรา นานกระโทก
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเพชร วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๕๑

เด็กหญิงสุดาภัทร สมภาค
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพชร วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๕๒

เด็กหญิงณัฏฐิดา ทองไทย
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพชร วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๕๓

เด็กชายพงศกร ศรีเมืองแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพชร วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๕๔

เด็กหญิงนิชนันท์ บุญกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพชร วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ฝากไธสง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๕๖

เด็กหญิงพชรพรรณ ประเสริฐสังข์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๕๗

เด็กหญิงผกากาญจน์ โพธิสาร
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดโนนสำราญ  

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๕๘

เด็กชายณัฐกรณ์ เ็พ็งลคร
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๕๙

เด็กชายราชัน ปกสันเทียะ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๒ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๖๐

เด็กหญิงชัญญานุช นันทะลุน
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๖๑

เด็กหญิงสุชาดา บุญทาทอง
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๖๒

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ทานนท์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๖๓

เด็กชายอรรถพล กลรัฐ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๖๔

เด็กหญิงศกุนตลา สุปทม์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๖๕

เด็กหญิงสุชานันท์ บุตรแวง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๖๖

เด็กหญิงเจนจิรา ดวงศรี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๖๗

เด็กชายวงศกร บุญหลัง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๖๘

เด็กชายศรันย์ เพวงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหิน วัดห้วยหิน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๖๙

เด็กชายกิตติภพ สุภาพ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๗๐

เด็กชายปยะ ด้วงบุดดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๗๑

เด็กชายพันธุ์ธัช เธียรธีรดนย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๗๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ชัยภูธร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๗๓

เด็กหญิงพัชราภา พระนารินทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๗๔

เด็กหญิงสุนิตรา ประจิตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๗๕

เด็กหญิงเกวลิน แก้วมณี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๗๖

เด็กชายมนตรี ฤทธิคง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๗๗

เด็กหญิงเขมจิรา นารินทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๗๘

เด็กชายภาณุกรณ์ ฤทธิวิชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๗๙

เด็กหญิงกมลชนก ธนน้อย
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๘๐

เด็กหญิงจุฑามณี แสนกาสา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๘๑

เด็กหญิงณัฐมน เพวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๘๒

เด็กหญิงณิชกานต์ แสงโสภา
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๘๓

เด็กหญิงนัตถยา บรรหาร
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๘๔

เด็กหญิงนันทิดา เกษรหอม
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๘๕

เด็กหญิงวนิดา ประชาตรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๘๖

เด็กหญิงสุจิตตา ภูเม็ด
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๘๗

เด็กชายอภิชาติ แฝงนอก
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๘๘

เด็กหญิงชนัญชิดา กาลาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๘๙

เด็กหญิงปยะนันต์ เวียงนนท์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๙๐

เด็กหญิงปยนันท์ ศรีจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๙๑

เด็กหญิงพิรพัฒน์ ชะนะเพีย
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๙๒

เด็กหญิงมลิวัลย์ แสงมะลิวัลย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๙๓

เด็กหญิงสุรัญญา นัดธีร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๙๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แฝกโคกสูง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๓ / ๕๐๘

้
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บร ๔๔๖๐/๑๗๕๙๕

เด็กชายเอกรินทร์ ชัยช่วย
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๙๖

เด็กหญิงนิชาภัทร ไผ่ล้อม
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๙๗

เด็กหญิงภัทรวีร์ สินสุพรรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๙๘

เด็กหญิงศศิวิมล หงษ์คำดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๕๙๙

เด็กหญิงสุกัลยา แก้วบัว
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๐๐

เด็กชายไตรรงค์ จิตไธสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๐๑

เด็กชายธีรภัฒน์ เขียนนอก
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ เทียงมาก

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๐๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๐๔

เด็กชายวิราทรย์ เนาว์กระโทก
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๐๕

เด็กหญิงกฤติยา ขันเพ็ชร
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๐๖

เด็กหญิงกิตฤดี มูลจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๐๗

เด็กหญิงชนิดาภา สุดหอม
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๐๘

เด็กหญิงชลาลัย จันวันดี

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๐๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เทียบสี
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๑๐

เด็กหญิงธันยพร เพ็ชรพันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๑๑

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ กุลตานี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๑๒

เด็กหญิงรพีพรรณ สว่างวงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๑๓

เด็กหญิงวริศรา พุ่มใหม่
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๑๔

เด็กหญิงศิรินทิพย์ มาสีดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๑๕

เด็กหญิงศุทธิณี ศรีสุธรรม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๑๖

เด็กหญิงสุภาวดี เอกา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๑๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

พันธุระ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๑๘

เด็กชายอาจหาญ จันทร์ภิรมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๑๙

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ พันชมภู
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๒๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ ชัยรัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๒๑

เด็กหญิงพนัชกร โชคคุณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๒๒

เด็กหญิงอัยลดา แก้วนรา
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๒๓

เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์โท
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๒๔

เด็กชายภานุวัฒน์ พระนารินทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๒๕

เด็กหญิงธันวารัตน์ ศรีหามาตย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๒๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พอกจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๒๗

เด็กหญิงศิริพร พระครูรัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๒๘

เด็กหญิงสรินญา ทิงโคตร

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๒๙

เด็กหญิงสาวิตรี หงษ์มณีย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๔ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๓๐

เด็กหญิงสุวรรณเกตุ จันทะคาม
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๓๑

นายกิตติพงษ์ อยู่ปาน
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๓๒

นายฉัตรชัย นาคสระเกตุ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๓๓

นายณัฐชนน ด้วงบุดดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๓๔

นายณัฐวุฒิ จันทร์บุญเรือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๓๕

นางสาวรัตนาภรณ์ ซิมกระโทก
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๓๖

เด็กชายอิทธิพล ศรีกุลวงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๓๗

นางสาววรรณิภา ก๋องมี
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๓๘

นางสาวสกุณา บุญแย้ม
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๓๙

นางสาวอิงศ์ศิลา แสนนอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๔๐

นางสาวมาณิภา แก้วดวงดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๔๑

เด็กหญิงพรนภา วงค์คำจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๔๒

นายชลภัทร จำปาทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๔๓

นางสาวพรรัตน ชัยรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๔๔

นางสาวราตรี ชัยภูธร
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๔๕

นางสาวผกามาศ หลวงน้อย
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๔๖

นายชัชพิสิฐ นาคกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๔๗

นายณัฐพล พัทธามาต
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๔๘

นายดนุชา แกมคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๔๙

นางสาวชลธิชา สำโรงพล
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๕๐

นางสาวธัญญา เพิมไธสง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๕๑

นางสาวนภัสนันท์ บุญทา
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๕๒

นางสาววิจิตรา แซ่ตัง
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๕๓

นางสาวขนิษฐา เพวงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๕๔

นางสาวจีระภา วงศ์ศิริ
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๕๕

นางสาวดวงกมล เอียมน้อย

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๕๖

นางสาวลำเนาไพร เปไธสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๕๗

นางสาวประภารัตน์ ศรีวิชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๕๘

นายทราธร แนววัน
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๕๙

นายพิทวัส กระดานลาด
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๖๐

นายธันวา ดวงสี

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๖๑

นางสาวชนิดาภา สาทิพจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๖๒

นางสาวชลธิชา รัตนนท์
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๖๓

นางสาวสุภาภรณ์ กุลประเสริฐ
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๖๔

นางสาวณัฐนิชา พันชมภู
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๕ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๖๕

นางสาววิไล กันทำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๖๖

นางสาวสุนิตา ปดตานัง
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๖๗

นายปณิธาน วรรณพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๖๘

นางสาวจิราพัชร อันทะเกตุ
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๖๙

นายธวัชชัย ฉิมใหม่

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๗๐

นางสาวกรรณิกา พาชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๗๑

นางสาวจิดาภา แก้วพลู
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๗๒

นางสาววิภาพร ศิริคุณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๗๓

นายธีรกร เซิบรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๗๔

นางสาวจริดา ดำรงบัณฑิตกุล
๒๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๗๕

นางสาวณัฐพร ลายนอก
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๗๖

เด็กชายธนกร พงษ์เกษ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๗๗

เด็กชายธนพล ยศโสธร
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๗๘

เด็กชายวิฑูรย์ ชาตกระโทก
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๗๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

สืบบุตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๘๐

เด็กหญิงนุจรา สารวิทย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๘๑

เด็กหญิงมณิภา หลอดแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๘๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ แสนโท
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๘๓

เด็กหญิงศศิธร บุรีขันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๘๔

เด็กชายก้องสกุล ดวงประทีป
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๘๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ขุมทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๘๖

เด็กชายจิรเดช สมเพ็ชร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๘๗

เด็กชายธีรพงษ์ อินทรคำแหง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๘๘

เด็กชายพุฒิชัย แสงสี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๘๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ สมานมิตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๙๐

เด็กหญิงณิชาวีร์ โยยรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๙๑

เด็กหญิงรัญรัศมี หวังมวนกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๙๒

เด็กหญิงสุภารัตน์ ดวงกรมนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๙๓

เด็กชายธนวินท์ งอยปดพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๙๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ เจริญผล
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๙๕

เด็กชายอดิเทพ จินดาศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๙๖

เด็กหญิงปนัดดา แซ่ฉัว

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๙๗

เด็กหญิงปวีณา ปตตายะโส
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๙๘

เด็กหญิงอภิษฎา โสกุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๖๙๙

เด็กชายวงศธร ศรีจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๖ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๐๐

เด็กหญิงหัสดาภรณ์ หาญสุด
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๐๑

เด็กหญิงกนกพร พรมสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๐๒

เด็กชายชวัลกร ปาราชิตัง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๐๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปาราชิตัง
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๐๔

เด็กหญิงสวรรยา คงสกุล
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๐๕

เด็กหญิงรพีพรรณ กันยา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย วัดแท่นทัพไทย  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๐๖

เด็กหญิงศดานันท์ แสงดี
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๐๗

เด็กหญิงศศิวิมล ช่างนำ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๐๘

เด็กหญิงอรพินท์ ภูมิไธสง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๐๙

เด็กหญิงปาลิตา ปรีชากูล
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๑๐

เด็กชายชินวัฒน์ สวยประโคน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๑๑

เด็กชายวีรเทพ เทศวงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๑๒

เด็กหญิงจินต์จุฑา พระโคศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผไทรวมพล วัดผไทรวมพล  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๑๓

เด็กชายนาคินทร์ สุคำภา
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๑๔

เด็กชายรัฐภูมิ โตสุข
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๑๕

เด็กชายภูริศ เสงียมกลาง

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๑๖

เด็กชายพีรพล ทองสวัสดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๑๗

เด็กชายสุวภัทร ธรรมอัน
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๑๘

เด็กหญิงสุตราภัทร พันเหลา
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๑๙

เด็กหญิงวิภาดา ชัยรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๒๐

เด็กชายปุณยวิชช ศรีเชียงสา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อำราเฮม
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๒๒

เด็กชายณัฐวุธ เต็งรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สนใจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๒๔

เด็กชายวีรวุฒิ ยังจันอินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๒๕

เด็กชายสถาพร สาระบุญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๒๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แจ่มใส
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๒๗

เด็กหญิงพรทิภา ทะลีศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๒๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุโพธิแก้ว

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๒๙

เด็กหญิงจารุวรรณ อาศัยร่ม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๓๐

เด็กชายราชพฤกษ์ ขุมทอง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๓๑

เด็กชายวีรเทพ ฮำราเฮม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๓๒

เด็กชายกมล ดวงโสมา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๓๓

เด็กชายกรวี บุญถม
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๓๔

เด็กชายจิรภัทร ประนัดสุดจา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐๗ / ๕๐๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๓๕

เด็กชายจุมพล สุประกำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๓๖

เด็กชายธนดล ถะเกิงสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๓๗

เด็กหญิงจิรภัทร์ ไชยชาญมนต์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๓๘

เด็กชายศรันย์ แสนดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน วัดราษฎร์รักแดน  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๓๙

เด็กชายธนดล มุ่งพูนกลาง
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๔๐

เด็กชายบุญทวี เกมาหะยุง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๔๑

เด็กชายปรปรัชญ์ สว่างโคตร
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๔๒

เด็กชายจิรพัส ชำนาญเนาว์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๔๓

เด็กชายโยธิน จะคำรัมย์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๔๔

เด็กชายธนธรณ์ สายสิงห์
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๔๕

เด็กหญิงติณณา ก่อแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๔๖

เด็กหญิงวราภาณ์ ฟูเฟอง
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๔๗

เด็กชายชานนทน์ บรรเทิงใจ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๔๘

เด็กหญิงอินทราณี หาดคำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๔๙

เด็กชายพุฒิพงษ์ สนุกบุรีรัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๕๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ โคษา
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๕๑

เด็กชายปฏิวัติ สุขกูล
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๕๒

เด็กหญิงวนิดา ฤทธิระสาย

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๕๓

เด็กหญิงสุริยาภรณ์ อุดแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๕๔

เด็กหญิงปยนุช เย็นรัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๕๕

เด็กหญิงรุ่งนภา กากแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๕๖

เด็กชายปณณธร สารินทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๔๖๐/๑๗๗๕๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

สุภาพ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจดีย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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