
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๔,๐๒๗ คน ขาดสอบ ๑,๒๔๐ คน คงสอบ ๒,๗๘๗ คน สอบได้ ๑,๙๗๕ คน สอบตก ๘๑๒ คน (๗๐.๘๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๐๐๑
นางสาวจิตราวดี ดีนิยม

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนภัทรบพิตร วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๐๒
นางสาวอริสา บรบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนภัทรบพิตร วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงวรรณิภา เนินทราย

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา ปะเว

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงอรวรรณ พลอยรัมย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงจอมนภา นุกาศรัมย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายฉัตรเพชร ชะงอนรัมย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ ชวนชุมกัน

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๕๙/๐๐๐๙ เด็กหญิงประภาพรรณ
เปดสกุล

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายปยะวัฒน์ จะริบรัมย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชะยอยรัมย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ กะเสมรัมย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงหงษ์ฟา นิรอรัมย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายอภินัน เจริญรัมย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๕๙/๐๐๑๕
นางสาวอัมพวัน สุขสงวน

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๕๙/๐๐๑๖
นางสาวพิมพ์นารา สุโข

๒๘/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงณัฐมน ภิญโย

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงปนัดดา ประรัมย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายพิสิฐพงศ์ สีทา

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงอภิญญา พยารัมย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายเดโช สังคะโห

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายธนากร นุสาสนีย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงบุปผา แอมพิมาย

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายพลกฤต แข็งขัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงรัตชยากร เกยรัมย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงเกษกนก แชมรัมย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายจักรกริช พรมโลก

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายธีระ กิงสีดา

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายปริญญา คะเรียงรัมย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ บูระศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คะโรรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๓๒
นายธนพล สมโคกกรวด

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงนันทนา โคตรสิมมา

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๓๔
นายวุฒิพงศ์ จันทร์โคน

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงสุพัตรา แซมรัมย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๓๖
นางสาวสุภาวดี เยมรัมย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงอภิญญา หลักทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๓๘
นายอนุชา ระออไสย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๓๙
นายเอกลักษณ์ ศรีสมสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายสถาพร ปสสาพันธ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงนิตยา ยิงเหมาะ

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงปริยาเรศ ล้านนา

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงสุกฤตา ศรีนาเครือ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงสุมิตา เกิดสุข

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๔๕
นางสาวขวัญฤดี บุญมาก

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๔๖
นายชาญณรงค์ จะยันรัมย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงธิดา เพ็ชรรัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายบัญชา ชองรัมย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๔๙
นางสาวพรพิมล สวัสดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญมาก

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๕๑
นางสาวสุชาดา วันมาน

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๕๒
นายสุริยา เหลียมไทยสง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๕๓
นางสาวอรอนงค์ ปญญาแหลม

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงอารียา ธรรมราช

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โหง่นที

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๕๖
นางสาวไอริน ยศรุ่งเรือง

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๕๗
นายสำราญ ฝามะณี

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๕๘
นายวันชัย จำปา

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ จารัมย์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงจิราลักษณ์ แย้มศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงนุชเนตร นาคะชัยศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงปทมา เฮิงมล

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงพรรณภา ประเสริฐศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงพิยดา ศรีพล

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงรัดเกล้า ชาติรัมย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงลักขณา ใจมาลา

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงสุกัญญา แสนลา

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ นามบุดดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๖๙
นายอดิศร สุขสังวร

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายอลงกรณ์ ชานนท์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงเจนจิรา เกรัมย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๗๒
นายชัยพงษ์ จิรัมย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๗๓
นางสาวนิภาวรรณ ไกรษร

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๗๔
นางสาวบุษบา เกรียรัมย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๗๕
นางสาวอดิศา โกยรัมย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๗๖
นายอัษฏาวุธ การัมย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๗๗
นางสาวสุฑารัตน์ จำปาขาว

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๗๘
นางสาวสุนิสา อาญาเมือง

๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๐๗๙
นายอาทร การเพียร

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๖๕๙/๐๐๘๐
นางสาวอารดา เฉลิมรัมย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๖๕๙/๐๐๘๑
นางสาวกมลานันท์ บัวหอม

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๖๕๙/๐๐๘๒
นางสาวชุติญา แหวนเงิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระครูพิทยาคม วัดม่วงใต้  

บร ๔๖๕๙/๐๐๘๓
นางสาววิยะดา ชะวูรัมย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๘๔
นางสาวพรรณพิมล พลึกรุ่งโรจน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๘๕
นางสาววราภรณ์ แอบรัมย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๘๖
นางสาวสุนิษา เจียมรัมย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๘๗
นางสาวพัชรี มรกต

๒๔/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๘๘
นางสาวจิราพร เพิมมี

่

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๘๙
นายพรพต ตรัมตรม

๒๔/๐๘/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๙๐
นางสาวลัดดาวัลย์ สลุบพล

๑๐/๐๙/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๙๑
นายวิชัย อ้อยหอม

๑๙/๐๖/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๙๒
นางสาววิไลวรรณ อาจรัมย์

๓๑/๐๕/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๙๓
นายสุริยัน เอียะรัมย์

๑๓/๐๘/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๙๔
นางสาวสุวรรณา ไชยศรีรัมย์

๐๑/๐๖/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๐๙๕
นางสาวอรพรรณ ธรรมตรง

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๙๖
นายเอกภพ ทองถนอม

๑๕/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงขนิษฐา ขาดรัมย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายวัชเรศ ภาษาเวท

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายสิริศักดิ

์

สีทะโล
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงสุจิตรา ดาสุข

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายอรรถพล อินทมาตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายทรงพล สีทะโล

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงสุภัทรา เหลาสา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงรัตน์ติกร ชินบุตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายวุฒิชัย เชือมรัมย์

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

แมนไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายสิรวิชญ์ ทองรัตนะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายเทพฤทธิ

์

คำนึง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายชลชาติ บัวบาน

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายธีรธัช ขาดรัมย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๑๑
เด็กชายพงศกร ขาดรัมย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๑๒
เด็กชายสุธากร วรรณวงศ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สมนึก

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงนัฎฐา นาคาธร

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงปาริฉัตร ธรรมนิยม

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๑๖
เด็กชายพัชระ แซ่เล้า

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายภีรภัทธ์ พิมพะวะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายชานนท์ วัชรินทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงธีร์วรา โชรัมย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงอาทร ไชยเขต

๒๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๒๑
นางสาวบุพการี เปล่าจันทร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๒๒
นางสาวปาริชาติ สิขินารัมย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๒๓
นายภานุวัฒน์ สกุลรัมย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๒๔
นางสาวมนฤดี จะคำรัมย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๒๕
นางสาววัชรี รัตนะพิมพ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๒๖
นางสาวกัญญารัตน์ บุญเกิด

๐๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๒๗
นางสาวจุฑามาศ เชียงรัมย์

๒๙/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๒๘
นางสาวนิพรัตน์ ทองไสพร

๒๔/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๒๙
นางสาวปลายทอง แจ้งศรียา

๒๙/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๑๓๐
นางสาวปยฉัตร บำรุงแคว้น

๑๖/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๓๑
นายรัตน์ติพงษ์ งามศิริ

๒๐/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๓๒
นางสาววรัญญา ธาตุไพบูลย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๓๓
นางสาวเบญญาภา บุรินรัมย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๓๔
นางสาวณัฐธิรา เชิงรัมย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๓๕
นางสาวนัยนา โสประโคน

๑๑/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๓๖
นางสาวอรวรรณ สุวรรณพันธุ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๓๗
นายอานนท์ สมบูรณ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงโศรดา ตองอ่อน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะชาย วัดบ้านปราสาท  

บร ๔๖๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงกิง

่

กาญจน์อินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงจริยา บุญมี

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๖๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงจิลลาภัทร ดมประโคน

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายณัฐนที กระแสโสม

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๕๙/๐๑๔๓
นางสาวปริญญาทิพย์ ใจสุ

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๕๙/๐๑๔๔
นางสาวนพวรรณ เทพสุรินทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๕๙/๐๑๔๕
นางสาวปภัสรินทร์ เนตรประโคน

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๕๙/๐๑๔๖
นางสาววารุณี มูลมณี

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๕๙/๐๑๔๗
นางสาวสุภาดา สมสง่า

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๕๙/๐๑๔๘
นายยศินทร์ กุลหลี

๒๘/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๕๙/๐๑๔๙
นางยุคลธร สรวลสันต์

๐๙/๐๑/๒๕๐๙
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๕๙/๐๑๕๐
นางหญิงไทย นาราช

๐๓/๐๓/๒๕๐๙
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๕๙/๐๑๕๑
นายไววิทย์ เพียวพงศ์

๒๗/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๕๙/๐๑๕๒
นางสาวญานาทอน กุลประโคน

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๖๕๙/๐๑๕๓
นางสาวณิชา สายยศ

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๖๕๙/๐๑๕๔
นายธวัชชัย กล้าหาญ

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๖๕๙/๐๑๕๕
นางสาวศิริพันธ์ โคประโคน

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๖๕๙/๐๑๕๖
นางสาวสุทธิดา วรคิด

๑๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๖๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงนันธิกา สนทนา

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงบุญญิสา บุญชู

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงศศิกานต์ คำพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงสราวลี สายโคตร

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๖๑
นายกิตติ พัฒนศิริ

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๖๒
นางสาวมัสยา คงสุข

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๖๓
นางสาววรกานต์ เบ้าทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๖๔
นางสาวสลินดา พูนประโคน

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๑๖๕
นางสาวอาทิตยา กิรัมย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๖๖
นางสาวบุปผา ชินเนหันราช

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๖๗
นางสาวรัชนีภรณ์ พันมะณีย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๖๘
นางสาววันวิสา พวงแสง

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๖๙
นางสาวศุกร์พรัตน์ อยู่รอย

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๗๐
นางสาวอัจฉราพร เหมือนแย้ม

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๗๑
นางสาวกนกนิภา อินคำปา

๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๗๒
นางสาวกมลวรรณ เกิดไทย

๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๗๓
นางสาวกุลนรีย์ กิริยา

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๗๔
นางสาวจันทมณี คนเพียร

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๗๕
นางสาวทิพกร กิงเกตุ

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๗๖
นางสาวพัชรพร เจือจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๗๗
นางสาวภัทรวดี ศรีพรหม

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๗๘
นายศุภนิตย์ ดาทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๗๙
นางสาวสิรภัทร แสนกล้า

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๘๐
นางสาวสุทธิดา วงษ์เมือง

๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๘๑
นางสาวสุธิตาพร อ้ายเปง

๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๘๒
นางสาวสุพรรษา มองศิริ

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๘๓
นางสาวสุพิณ สารธร

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๘๔
นางสาวสุมินตรา บุญมาก

๒๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๘๕
นายกวีพลัฏฐ์   บุญประสิทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๘๖
นางสาวจีรวรรณ นะราเทียม

๐๓/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๘๗
นางสาวจุฑามาศ  เจริญศิริ

๑๙/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๘๘
นางสาวชนิดา   วารสิทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๘๙
นางสาวณัฏฐฤณธร  สร้อยสุวรรณ

๓๑/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๙๐
นางณัฐชยาพร  อินบุญญา

๑๖/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๙๑
นางสาวณิชา  สุขัง

๑๙/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๙๒
นายนรเทพ บุญรังศรี

๐๗/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๙๓
นางสาวนิตยา  สาธร

๑๖/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๙๔
นางสาวนิธิมา  วงวียน

๑๘/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๙๕
นางสาวพรทิพย์ พึงนำ

่

๒๗/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๙๖
นายพิทักษ์  ทวันเวช

๑๓/๐๗/๒๕๑๐

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๙๗
นายพิรุฬห์  เพ็งประโคน

๐๔/๐๖/๒๕๐๙
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๙๘
นางรุจิรา  ลับแล

๒๔/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๑๙๙ ว่าทีร้อยตรีวัชรินทร์   

่

เรืองสุขสุด
๑๓/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖ / ๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๒๐๐
นางศรุดา ประทุมภาพ

๒๕/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๒๐๑
นางสาวสัมฤทธิ 

์

แพงงาม

๑๙/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๒๐๒
นายอภิวิชญ์  กุลบุญญา

๒๖/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๒๐๓
นางโสภา  ดวงสาม

๑๕/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๒๐๔
นายไพฑูรย์ บุญครอง

๒๓/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายธีรภัทร สมจิต

๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงศิริณญา สวัสดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงสุชาดา จรรยาไทย

๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายอิศราทัศน์ กลุ่มยา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงขวัญตา สุขษา

๑๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงกฤษฐานาถ ตาประโคน

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงธนิษฐา หอมจันทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงพิมพกา รอบแคว้น

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงภาวดี โสมประโคน

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงสร้อยฟา ตาประโคน

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงสิราวรรณ เอียมรัมย์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงสุชานันท์ สุทัยรัมย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายโชคชัย นาคประสพ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงโศจิรัตน์ นพตลุง

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงโสรยา เอียมประโคน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๒๐
นางสาวธนารีย์ พรมเลิศ

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๒๑
นางสาวนริศรา จะแรมรัมย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๒๒
นางสาวนำฝน พุทธะโร

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงประวีณา จันทร์ประโคน

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงพัชรี บุญรอดรัมย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๒๕
นางสาวยุวธิดา แย้มประโคน

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๒๖
นางสาวลัดดาวัลย์ พุฒนอก

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๒๗
นางสาววรรณนิษา ปลอดประโคน

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๒๘
นางสาววสิกา เอียมประโคน

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๒๙
นางสาวศิริลักษณ์ ปะโนรัมย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๓๐
นายสมพงษ์ เว้ยรัมย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๓๑
นางสาวสุพรรษา วิเชียรรัมย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๓๒
นางสาวเกศวณีย์ เกาประโคน

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๓๓
นายแสนศักดิ

์

ไชยศรีรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๓๔
นางสาวจำปา พรมเอาะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๒๓๕
นางสาวจิราพร เพิมประโคน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๓๖
นางสาวดารุณี เกษาโร

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๓๗
นายทักษิณ วนมา

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๓๘
นางสาวบุษยา ลีประโคน

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๓๙
นางสาวบุษราคัม บุญเสริม

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๔๐
นางสาวปวีณา โคนประโคน

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๔๑
นายพงศ์กฤษณ์ สะระศิริ

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๔๒
นายภัคพงษ์ ทบเนตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๔๓
นายวุฒิกรณ์ เพิมประโคน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๔๔
นางสาวสนธิยา ยุติกิจ

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๔๕
นางสาวอทิตยา ใจนิม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๔๖
นางสาวอรวรรณ อิมรัมย์

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๔๗
นางสาวเยาวลักษณ์ พูดชอบ

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๔๘
นายกอบเกียรติ ทิพย์กระโทก

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๔๙
นางสาวกัญญารัตน์ แย้มประโคน

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๕๐
นายกิตติศักดิ

์

ทองประโคน
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๕๑
นายจักราวุฒิ โยงกระโทก

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๕๒
นางสาวชไมพร ทับวิเศษ

๐๖/๐๘/๒๕๔๐
โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๕๓
นายนิตยา เกียรติรัมย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๕๔
นางสาวนำอ้อย เนตรประโคน

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๕๕
นายพยุงศักดิ

์

เพิมประโคน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๕๖
นายพิทักษ์ มานุรัมย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๕๗
นางสาวพิมพิไล โยชะออน

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๕๘
นายวสันต์ พรมประโคน

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๕๙
นางสาววิพาดา นันธิษา

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๖๐
นายศักดิดา

์

เกาประโคน
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๖๑
นางสาวสิริวิมล ทูพันธ์ดุง

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๖๒
นางสาวสุดารัตน์ ประนอม

๑๘/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๖๓
นายสุธา เหล็กเพชร

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๖๔
นางสาวสุวารี บุระประโคน

๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๖๕
นายอภิวัฒน์ ทองประโคน

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๖๖
นางสาวอารีรัตน์ ยอดสวัสดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๖๗
นางสาวเจนจิรา กงประโคน

๐๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงฉัตรกมล เคลือนไธสง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงศุภมาศ เมขุนทด

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงธนพร แสงนนท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงวรรณี อินชาลี

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงสุพรรษา กัณหา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ฉำสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอน วัดบ้านดอน  

บร ๔๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงกนกพร สุขไธสง

๒๗/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๖๕๙/๐๒๗๕
นายนาวี อู๋ไพจิตร

๒๘/๑๐/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๒๗๖
นางบุญสิตะมณี ฉัตรธนวรโรจน์

๐๖/๑๐/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๒๗๗
นางสาวภัทรานิษฐ์ มงคลธนไพสิฐ

๒๓/๐๑/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๒๗๘
นายวรมิตร์ วิทย์ศลาพงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๒๗๙
นายวิทยา สอนกระโทก

๓๑/๐๗/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๒๘๐
นางอัญนิภา ศรีชุม

๒๕/๑๑/๒๕๑๑
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๒๘๑
นางสาวกีรติกานต์ ทองอาบ

๑๕/๑๒/๒๕๔๓ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลาง

วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงศุภาวดี มีทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลาง

วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงสุกัญญา มนต์นาราย

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลาง

วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๒๘๔
นางลำภู เสาวกูล

๒๐/๑๐/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๖๕๙/๐๒๘๕ นางสาวสุจิตราลักษณ์
เสาวกูล

๓๑/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๖๕๙/๐๒๘๖
นางกนิษฐดา เขตรัมย์

๐๓/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๖๕๙/๐๒๘๗
นางกาญจนา มากชุมแสง

๐๕/๐๑/๒๕๐๐
โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๖๕๙/๐๒๘๘
นางสาวประเยาว์ สวนสวรรค์

๑๒/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดก้านเหลือง วัดก้านเหลืองเก่า  

บร ๔๖๕๙/๐๒๘๙
นางพิมพ์ณัฐชยา ไชยอุดม

๒๘/๐๑/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๐๒๙๐
นางสุรภา แก้วรักษา

๑๒/๐๙/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๐๒๙๑
นางสุวรรณี ศรีสุข

๐๗/๑๐/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทรงบรรพต

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๒๙๓
เด็กชายบดิณเดชา ปลังกลาง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงปภาวดี มีสัตย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงปาณธิวา วิเศษพันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงมินตรา วัฒนกูล

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงวรัญญา กลินสุคนธ์

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงวาทินี จันทร์สว่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ บรรพชา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงกรรณิกา เกษรนวล

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงจริยวรรณ บุรินทร์ประโคน

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายจอมพล เรียบสันเทียะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงชนาพร คุ้นเคย

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงชลิตา โรมไธสง

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙ / ๕๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงปรียาภัทร์ ผิวผ่อง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงปวีณา คงแจ้ง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงปทมาพร สีสืบมา

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน เกษรนวล

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วงศ์ชัยเพ็ง

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายวสุพล โคตรภูธร

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงศุภิสรา ศรไพบูลย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงสุกฤตา วงศ์เพ็ญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายอนันทน์ ทะนานทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายอภิโชติ บุญบำรุง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงกนกพร พระนารายณ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงกนกวรรณ นาคนางรอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงกมลภัทร์ ปอมไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงกรกมล หมวดสันเทียะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ทีฆะสุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายกฤษฎา ศิริถาวรวงศ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงกัณฐมณี สุขตะเคียน

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงกานต์ทิตา เหล่าอุดม

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงกานต์ธีรา ทองคำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายกิตติพจน์ ทิพย์นางรอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงกีรกิตติ

์

ใสสดศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงคันธนีรา จูกูล

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงจินดารัตน์ ขาลพรหม

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงจินต์จุฑา ผาสุขใจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงจิรญา สมานชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายชนมวัต ก้อนทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงชลันดา แก้วสะเทือน

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีเชือ

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงณัฎฐนิช ลาตวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงณัฐนิช ภัคสิริธนศักดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงทิพย์สุดา กองศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๓๖
เด็กชายธนกฤต ภิรมย์นาค

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายธีธัช ยงสืบชาติ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายธีรภัทร ธรณีวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๓๙
นางสาวนวพรรษ คนชุม

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐ / ๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงนันทิชา ศิริบูรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงนันท์นภัส พัวพงษ์ประพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงนันท์สินี ยวนกูล

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงนิตยาภรณ์ คูณทรัพย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงนุชวรา สมศรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงบรรณสรณ์ พิมพาวัฒนาสุข

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายบัญญพนต์ ชิดรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงบัณฑิตา อิงแอบ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงบุศรินทร์ ฉิมงาม

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงปรมาพร ปานชิวหา

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายประนัต เสาวกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงปาริชาต สุขดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงปาริชาติ วิชัยกูล

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายปุณยกร ประดิษฐปรีชา

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงพัณณิตา นามนุ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงพิชญาภร ธนินจิรภาส

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงพิชามญชุ์ นิลนนท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา วะชุม

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงภัทรีพร ผ่องแผ้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงภูนฎา มัยรัตน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายมนตรี รัตนสิทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายมนัส ดำพรมพะเนาว์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายรัชกฤช ธนาสิริวัชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๖๓
เด็กชายวัชรพล โวหาร

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงวาสนา พูนวงศ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงวิลาสิณี บุตรแสน

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงศศินิภา ประเสริฐศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๖๗
เด็กชายศิรณัฏฐ์ กันชัย

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงศิรภัสสร ปนเพ็ชร

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองทิพย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงสรัสนันท์ ชีโพธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงสิตานันท์ รอดจากเข็ญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายสุทธวีร์ ชินชาติ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงสุธาลินี วงศ์นิลยอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงสุพรรณี ทะรังศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑ / ๕๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงสุพรรษา คงเครือ

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงอรอุมา ทองเรือง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายอานุภาพ ไชยชาติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงอาริยา แซ่เฉิน

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงอารีญา วารินกุฎ

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงเนตรนภัสม์ นุชสาย

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๘๑ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
แดงสี

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงเมธาวี โข่มรคา

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงโสจริญา ฟกแฟง

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๘๔
นางสาวธัญพร ทะยอมใหม่

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงนันท์นภัส สินสุพรรณ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงมุกมนัส มานพ

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงเพียงชีวัน ชนะสงคราม

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๕๙/๐๓๘๘
นายโกศล บุญหนัก

๒๔/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๓๘๙
นายอำพล ทาหาวงษ์

๓๑/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๓๙๐
นายชัยวัฒน์ พดาวัน

๐๘/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๓๙๑
นายบุญส่ง บุญมี

๒๓/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๓๙๒
นายสมศักดิ

์

บรรจงปรุ
๑๐/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๓๙๓
นายกังวาลเวช โกติรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๓๙๔
นายพร้อมพงษ์ ทินนารัมย์

๐๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๓๙๕
นายวิริศ จวนรุ้ง

๑๕/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๓๙๖
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองดวง
๒๒/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๓๙๗
นายวัฒนพงษ์ เชาวนาศิริ

๒๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๓๙๘
นายพงษ์พันธ์ นำนา

๐๕/๐๒./๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๓๙๙
นายธีรศักดิ

์

จีนบุตร
๐๔/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๐๐
นายชนินทร ยอดกระโทก

๑๔/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๐๑
นายประสิทธิชัย

์

จันทะโสม
๐๓/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๐๒
นายกฤษฎา ขีดแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๐๓
นายชีวานนท์ นาดวง

๑๑/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๐๔
นายภูรินทร์ วิทัยสงค์

๑๘/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๐๕
นายประดิษฐ์ มาประจวบ

๐๕/๐๔./๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๐๖
นายนครินทร์ จองอาษา

๐๖/๐๓./๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๐๗
นายบุญฮอง เพ็งมูล

๑๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๐๘
นายกฤษดา อาสานอก

๑๗/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๐๙
นายสมโชค แก้วนางรอง

๒๑/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒ / ๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๔๑๐
นายบรรพต ขวัญดี

๒๘/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๑๑
นายศักดิดา

์

เปนการ
๑๐/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๑๒
นายสุชาติ ปลังกลาง

่

๐๖/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๑๓
นายคำสิงห์ กองสูงเนิน

๒๙/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๑๔
นายธนกฤต ชัยแหม่ง

๑๙/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๑๕
นายยอดชาย กล่อมพระทัย

๐๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๑๖
นายณัฐวุฒิ การแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๑๗
นายนาถ หมู่หัวนา

๒๓/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๑๘
นางสาวเกษรินทร์ ศรีสำโรง

๑๙/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๑๙
นางสาวสุดคะนึง สุริยาการณ์

๑๘/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๒๐
นางสาวพรสุดา

แพทย์เมืองจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๒๑
นางสาวทัศนีย์ มีโพธิกลาง

์

๐๗/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๒๒
นางสาวมาร์ติน่า โฮเซอร์

๑๗/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๒๓
นางสาวธนภรณ์ ศรสำแดง

๓๐/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๒๔
นางสาวกนกพร อำหนองบัว

๑๙/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๒๕
นางสาวอนันตพร พนมใส

๐๓/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๒๖
นางสาวอัมไพวรรณ วัฒนะ

๐๑/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอนางรอง วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๒๗
นางปรียาภรณ์ ชาติพิพัฒน์พง

๓๑/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๒๘
นางสำเนาว์ สขโน

๒๔/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๒๙
นางสาวชุลีพร เรือโปะ

๐๑/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงกาญจนา เวกสูงเนิน

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงปริชาติ ศรีจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงวัลลภา จตุเทน

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงอริษา สุทธิปญญา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงอินธิรา อุดมดัน

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงทัดดาว พรมรุกชาติ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงนันทพร นัยพรม

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงนุชศรา ไกล่กลาง

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงนุชสุดา ศรีโสภณ

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๓๙
นางสาวญาณีกร ศรชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๔๐
นางสาวดารารัตน์ ศรชัย

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๔๑
นางสาวปวีณา กัญญาโน

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๔๒
นางสาวพิมพ์ประภา ประสงค์ทรัพย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๔๓
นางสาวพิลาวรรณ ลาลุน

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๔๔
นางสาวอนุสรา แผ้วพลสง

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๔๔๕
นางสาวอาฑิติยา กุลดร

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๔๖
นางสาวปวีณา พรชัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๔๗
นางสาวพิมลวรรณ สิมมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๔๘
นายรณภพ สีดา

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๔๙
นายวัชรพล บุตรดีขันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๕๐
นางสาวสุภานันท์ สอวิหก

๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๕๑
นางสาวลำยอง โล่ห์นาราย

๐๑/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๕๒
นางสมพิศ พรมหบุตร

๑๑/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๕๓
นางสุธันณา เครือบคณโฑ

๒๑/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๕๔
นายอัครินทร์ ทองพระพักตร์

๒๑/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)

วัดหนองกง  

บร ๔๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ เชือรามัญ

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงดารารัตน์ เศษกลาง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุภาษิต

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงชนากานต์ ละเอียด

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงญาใจ หาญสุวรรณ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ พัชนี

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงธิติญา กัลโยธิน

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงปานขวัญ นุ่มเนือทิพย์

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงปยวรรณ แก้วอำไพ

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงพัชลิดา ยานิตย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงวรรณกานต์ ร่มรืน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กกกระโทก

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงสุวรรณา มวยขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา อุปภักดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายโกศัลย์ เคยชิน

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงโยธิตา โกเมน

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๗๑
นางสาวกนกวรรณ หมันกิจ

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๗๒
นางสาวจุฑามณี ชาลีวัลย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๗๓
นางสาวชลธิชา คงพลปาน

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๗๔
นางสาวธัญญา เทพชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๗๕
นางสาวนิตยา กึงกลาง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๗๖
นางสาวพนัดดา มีทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๗๗
นางสาวมนัสชนก จันน้อย

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๗๘
นางสาวลูกนำ ไม้หอม

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๗๙
นายศุภชัย หวังอาษา

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๔๘๐
นางสาวอาทิตยา ดีลุนชัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๘๑
นางสาวกนกวรรณ สงกูล

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๘๒
นางสาวกรกนก คมกลาง

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๘๓
นายจักรภพ ทิพย์โภชน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๘๔
นางสาวจิราพัชร เทพชาติ

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๘๕
นายณัฏฐชัย ทิพย์ประเสริฐ

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๘๖
นายภาณุวัฒน์ ไทยสืบชาติ

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๘๗
นางสาวสายสวรรค์ มะลิวรรณ

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๘๘
นางสาวสาวิตรี ริดจะโปะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๘๙
นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๙๐
นางสาวกันยารัตน์ คชเศียรสืบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๙๑
นางสาวจุฑารัตน์ ขุมทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๙๒
นายดำรงค์ สูงพิมาย

๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๙๓
นางสาววิชุดา กฎมัจฉา

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๙๔
นายสิทธิพล หลอดทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๙๕
นางสาวสุกัญญา แสนศิริ

๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๙๖
นางสาวสุดารัตน์ พวงมาลี

๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๙๗
นางสาวสุดารัตน์ เดิมไธสง

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๙๘
นางสาวอัจฉราพรรณ อุภัย

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๔๙๙
นางสาวเบญจพร มุขศรีนาค

๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๕๐๐
นางสาวเสาวลักษณ์ คงพลปาน

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๕๐๑
นายไพโรจน์ เทพสุนทร

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๕๐๒
นายจิรกิตติ

์

พิภักดี
๑๒/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๕๐๓
นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์กระจ่าง

๑๙/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๕๐๔
นางตติยา สยามประโคน

๒๗/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๕๐๕
นายธนาภพ โคตรสมบัติ

๒๕/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๕๐๖
นางสาวนันทิดา มาลีประโคน

๐๕/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๕๐๗
นางสาวประภัสสร บุญสอน

๒๒/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๕๐๘
นางสาวมานิตา เข็มบุปผา

๒๗/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๕๐๙
นางวลัยพรรณ กิตติอุดมพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๕๑๐
นางอารียา ปกกาสาร

๒๓/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงนิตยา ธุระพระ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงพิมพ์วิไล เสถียรเขต

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงวศิกา สัตบุตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงวิภาดา ลดกระโทก

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงนริสรา ลดกระโทก

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงนฤมล ภู่พุ่ม

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงพฤกษา ดำพรมพะเนาว์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงพิยดา ทองเหล็ก

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงศลิษา แก่นดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงสุพรรษา ขันขาว

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงอาทิตยา ทองคำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงกรรณิกา เหมวิหก

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายนภสินทร์ ทิพย์อักษร

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายปรัชญา รู้ทัวรัมย์

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงภัทราวดี ทองคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงศศิกานต์ หรีเรไร

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงศศิธร กองมะเริง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงศิรประภา ตู่กระโทก

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๒๙
นายสืบพงศ์ แสงเทียน

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายวินทวิชย์ อันดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงพัชรียา รอดกระโทก

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงสโรชา หนองคล้า

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๖๕๙/๐๕๓๓
นางนงชกร ประสีระเตสังข์

๑๗/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๖๕๙/๐๕๓๔
นางพิสมัย พุงกระโทก

๐๗/๑๐/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๖๕๙/๐๕๓๕
นางละมัย จีนจิงหรีด

้

๑๓/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๖๕๙/๐๕๓๖
นางวลัยลักษณ์ อินนา

๐๒/๐๔/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๖๕๙/๐๕๓๗
นางสุรภา ศรีชนารัตน์

๐๙/๐๑/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๖๕๙/๐๕๓๘
นางสุรางค์ศรี ยืนธงชาติ

๑๔/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๖๕๙/๐๕๓๙
นางเพชรรัตน์ มาดนอก

๒๕/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๖๕๙/๐๕๔๐
นางละเอียด รัตน์สุข

๒๖/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงธนารีย์ ดวงทิพย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงสุตา ผาขุนศรีสูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงสุนิดา สมบูรณ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงสุวรรณา จันทร์ดี

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงเมธินี ทิพย์นางรอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายพรชัย อังกาบเพ็ชร

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายวรวัฒน์ สมประสงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงศตินา อรรถกูล

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงรัชนีกร ปะรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงสายธาร ตลับทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงไอลดา รัตธรรม

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงฐานิสา ขันชนะ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๕๓
นายณัฐวุฒิ คชพงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงปลายฝน ธนจำรัส

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๕๕
นางสาวปยวรรณ สาระงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๕๖
นางสาววนิดา นามประสพ

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๕๗
นางสาวสุธิดา สุภะเสถียร

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงสุวนันท์ ทองสม

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงสุวรรณี แสนแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายอนุสรณ์ จันทร์โชติ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายนนทชัย แก้วสระแสน

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ สินสุนทรสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงปาจรีย์ ชุ่มคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๖๔
นางสาวภัททิยา โมรา

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงเกษฎาพร แช่กลาง

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงชุรีกร นาสมพงษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงณปภัช ศรีทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ แซ่เฮ้ง

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๖๙
นางสาวปยธิดา ศิริรึก

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงพรณิพา ยิงรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ เอ็มประโคน

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๗๒
นางสาววิพา ปุนผล

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๗๓
นางสาวศศิธร ช่างการ

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๗๔
นางสาวเกศรี นุตพงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๗๕
นางสาวกชกร อู่นอก

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๗๖
นางสาวจีรภรณ์ รักษารัมย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๗๗
นายฐิติโชติ พรรัตน์

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๗๘
นางสาวนันทวัน พรมสารี

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายรัฐพล ไหมน้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ กาญจนะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๘๑
นางสาวพิชญา นิลม่วง

๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๘๒
นายวีระสิทธิ

์

พรมนิลพะเนาว์
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๘๓
นางสาวศันศนีย์ แหวนเพชร

๒๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๘๔
นางสาวสุวนันท์ สมเจตนา

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗ / ๕๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๕๘๕
นางสาวอภิญญา ม่วงโมด

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๘๖
นางสาวเกวลิน ตามกระโทก

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๘๗
นางสาวพลอยงาม จันทร์ประโคน

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๘๘
นางสาวธัญญารัตน์ สุบุญมี

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๘๙
นางสาวพรพิมล อุตตะมัง

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๙๐
นางสาวรุ่งนภา ยางนามอินทร์

๐๗/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๙๑
นางสาวกิดาการ วิไทยราษฎร์

๑๖/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๙๒
นายธีรพงศ์ ประชาธรรมากูล

๑๒/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๙๓
นางสาวนพเก้า ขุนนามวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๙๔
นางสาวภวันรัตน์ ตรีเมฆ

๒๑/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๙๕
นางมยุรี สวัสดิพูน

์

๒๐/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๙๖
นางสาววิไลวรรณ ไชยสมคุณ

๒๘/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๙๗
นางสาวเกศินี ละมุล

๐๑/๑๐/๒๕๓๐
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๙๘
นายเชวลิต แก้ววิเชียร

๑๒/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงธนภรณ์ วัฒนชัยประสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๐๐ เด็กหญิงประกายการณ์
วุฒิวงค์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงรัตนา สวัสดิพูน

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงสุพัตรา เสาวโร

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงอัจฉริยา โกษากูล

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงนวนันท์ ศรีจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงสิริลดา กุลนรา

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงสุกัญญา กาญจนะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงโญฐการ์ วารินกุฎ

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๐๘
นางสาวกัญญารัตน์ พุฒซ้อน

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๐๙
นายกิตติกร ทองพระพักตร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๑๐
นางสาวชลธิชา พรมชาติ

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๑๑
นายชัยพันธ์ จงคูณกลาง

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๑๒
นางสาวชาลินี นามตะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๑๓
นางสาวฐาปนี กงประโคน

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๑๔
นางสาวณัฐกานต์ ศิลอนันต์

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๑๕
นางสาวณัฐธยาน์ จันทเลิศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๑๖
นายณัฐพล นกเอียง

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงณัฐวดี คุณวงค์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๑๘
นางสาวมีนา การกระสัง

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๑๙
นางสาววิมลณัฐ ชาดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๖๒๐
นายอภิวัฒน์ สมรัก

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๒๑
นางสาวอุษา จัตุกูล

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๒๒
นางสาวกัลยรัตน์ นาคะพงค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๒๓
นางสาวจรัญ ดอนแก้วภู่

๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๒๔
นายณัฐพล งามตรง

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๒๕
นางสาวธนพร จัตุกูล

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๒๖
นายนัฐพงศ์ ปนมณี

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๒๗
นางสาวนันทนา ชูอาวุธ

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๒๘ นางสาวปภาภัทร      
เทศแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๒๙
นางสาวปยธิดา เกิดบรรดิษฐ

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๓๐
นางสาวพรรณิภา พุ่มพวง

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๓๑
นางสาวพลอยไพลิน เบ้าเคลือบ

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๓๒
นางสาวรุ่งตะวัน จันทร์ราช

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๓๓
นางสาววราพร ทรงบรรพต

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๓๔
นางสาววิภาดา คลายโศก

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๓๕
นางสาวสุดารัตน์ ประสงค์ทรัพย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๓๖
นางสาวอรฉัตร นาคแกม

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๓๗
นางสาวอรุณทิพย์ แต้มสี

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๓๘
นางสาวอาทิตยา แมลงทับ

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๓๙
นายใกล้รุ้ง เรืองศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๔๐
นายกิตติพงศ์ สังวาลย์จันทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๔๑
นางสาวคุณิตา มีแสวง

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๔๒
นางสาวลักษนารีย์ วิเศษทรัพย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๔๓
นางสาวศุภาวรรณ โกยไชย

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๔๔
นายสิทธิโชค ไชยชาติ

๐๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๔๕
นางสาวอัณศยา นาราช

๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๔๖
นางสาวเจนจิรา สิงห์กุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๔๗
นายฉลาด เหลาแตว

๐๗/๐๗/๒๕๐๒
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๔๘
นางชนกานต์ เหลาแตว

๒๙/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๔๙
นางสาวฐิติพร มังมี

่

๒๙/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๕๐
นางสาวณิชชารีย์ ธราวัฒน์ธนะชัย

๒๘/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๕๑
นายปยะราช แสนศิริ

๒๓/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๕๒
นางสมจิต สีหะวงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงศันสนีย์ วัชพืช

๑๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๖๕๙/๐๖๕๔
นางสาวกัณรา รัตนกิติกุล

๐๖/๑๑/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๖๕๕
นางจิรวรรณ วงค์อรัญ

๑๕/๐๙/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๕๙/๐๖๕๖
นางจีรวัฒน์ คตมรคา

๒๖/๐๗/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๕๙/๐๖๕๗
นางนภารัตน์ จิตจักร

๑๘/๐๖/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๕๙/๐๖๕๘
นางประภาวัลย์ สิงหภิวัฒน์

๒๗/๐๓/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๕๙/๐๖๕๙
นายวรรตน์ ธำรงแจ่มจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๕๙/๐๖๖๐
นายสวัสดิ

์

มณีจักร
๑๔/๐๘/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๕๙/๐๖๖๑
นางอารีวรรณ ลาตวงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๕๙/๐๖๖๒
นางสาวละม่อม ปนศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านนิคมเขต วัดหนองไทร  

บร ๔๖๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงกัลยา จันทคาต

๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงพรนภา จันทร์ศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงจิรพรรณ ทองดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงวิรวรรณ แสนรัมย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๕๙/๐๖๖๗
นางจิรัฎฐ์ รนพงษ์พรธนา

๒๑/๐๑/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๕๙/๐๖๖๘
นายธำรงค์ นนท์ตา

๒๐/๐๕/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๕๙/๐๖๖๙
นางสาวระพีพรรณ ศรีสุข

๑๕/๑๒/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๕๙/๐๖๗๐
นางสาวไพริน อภัยจิตร์

๒๕/๐๘/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงธิวา หาญกูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายกรกิจ เภสัชชะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ กำภูชาติ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงทิพวรรณ ภูชมชวน

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายธีรไนย ยะแสง

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงปทมวรรณ รัจรัญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงปยนันท์ มหากัณฑ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงมัลนิสา ต่วนกระโทก

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายวัชระ มหันตโภค

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงศศิประภา จุฬามณี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายสิงหเดช นุ่นกลาง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงอทิยานันท์ ศิริโชติ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงอรอนงค์ หงษ์สิงห์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายธิสุนทร นนธิจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงจตุพร หมืนจุตตา

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงพลอยไพริน ธรรมยะโก

๒๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายจิตวัต กลมวงค์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงรัตติยากร วิเศษพันธ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงเกศินี คงบุรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงกรรณาภรณ์ ปรึกสระน้อย

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงนิชิตา หนหอน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงวาสนา ตุงกระโทก

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๕๙/๐๖๙๓
นางสาวชไมพร คุณกระโทก

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงกรพินธ์ กลำภักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงณัฐชากรณ์ โพธิวิเศษ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงธัญญเรศ แก้วกงพาน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงปยธิดา สืบสุนทร

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงภัคจิรา เชือกรัมย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงรุจิรารัตน์ บ้านเปา

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายศราวุฒิ หมันตลุง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายศราวุธ สิงห์ทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงอริสา อาจสม

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายเจษฎา มัตธิตะถัง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงเพชรรัตน์ สติดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายเสกสรรค์ สิงห์สวัสดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงกุลณัฐ เกาะกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงกุลิสรา ปะติโก

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงภาคินี แมนสืบชาติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงมานิษา จันเพ็ง

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงวันวิภา ศรีจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงชฎาพร ชูชีพ

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๑๒
นายจตุพงษ์ พิเศษ

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๑๓
นางสาววราภรณ์ สวงรัมย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๑๔
นางสาวสิริรัตน์ ชวนรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๑๕
นางสาวอภิญญา ศรีนอก

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๑๖
นางสาวกันยา มากทองหลาง

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๑๗
นางสาวกิงกมล

่

ตองติรัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๑๘
นางสาวจิณณพัตร วิจิตรศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๑๙
นางสาวณัฐกานต์ เหล็กดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๒๐
นางสาวดุษณี สวัสดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๒๑
นางสาวนภัสวรรณ สารารัมย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๒๒
นางสาวนิตยา ปะปาถานัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๒๓
นางสาวนุชจิรา สีหาโม้ง

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๒๔
นางสาวปนิตา พันธ์ศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๗๒๕
นางสาวพรพิมล พิศเพ่ง

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๒๖
นางสาวภัสรา เลียงบุญ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๒๗
นางสาวมธุรดา นิมพันธ์

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๒๘
นางสาววัลลภา ปรินรัมย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๒๙
นางสาวสกาวใจ มะลีผา

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๓๐
นางสาวสุดารัตน์ สวัสนที

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๓๑
นางสาวอนุสรา สุขวิเศษ

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๓๒
นายอภิวัฒน์ มะลัยสวรรค์

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๓๓
นางสาวอรพรรณ ลำสัน

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงคันธมาลี จำปาแดง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงญาณาธิป อาจิณกิจ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงฐิติพร สำเรียนรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายธีรนันท์ รักษ์ศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายธีรภัทร บุญเขือง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ สุโรรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายบัญชา ธรรมธุระ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายบุญสิน สออนรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงภัทรมน ลิอ่อนรัมย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงวาสนา

อุดมศักดิสายธาร

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายศาสตรา โชยรัมย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงสิริยากร ธรรมธุระ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงอริสา ปนพิมาย

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงเยาวมาลย์ ดงกันจ่า

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงทรัพย์ทวี สมฤทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงวิภาวินี ชินบุตร

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงสุนิสา ธรรมธุระ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงสุภาพร พุทธานุ

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงเนตรชนก มุ่งดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๕๓
นายทรงพล สนสกุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๕๔
นายภัทรพงศ์ สำรวมรัมย์

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๕๕
นายสุรชาติ หาคลัง

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๕๖
นายอิทธิกร ดรดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๕๗
นายเจษฎา สารบรรณ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๕๘
นางสาวปนัดดา สุเรรัมย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงอรอนงค์ เทียนไธสง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๗๖๐
นางสาววีรยา ปกการะเน

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๖๑
นางสาวนลิตา ดำสนวน

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม วัดบ้านห้วยมะไฟ  

บร ๔๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายจักรภัทร จงทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงชนัญชิดา ชะนะโม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงฐิตินันท์ เทพนอก

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงปทมาภรณ์ สุบิน

๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงปานระพี ชูศรีทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเตินพัฒนา

่

วัดศิริมังคลาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงพัชรีพร พระครูรัมย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านว่านเขือนค้อวิทยา

่

วัดใหม่อัมพวัน  

บร ๔๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เพียรหาผล

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงกฤติยา กันหาสูงเนิน

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทองดอนเตีย

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงวิชุดา กะเสมรัมย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง วัดหนองกระทิง  

บร ๔๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงกรษาพร ขุนนามวงศ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงกานดา ชัยศรีรัมย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายจิรายุทธ ครุภัณฑ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงชนิดาพร เผือกมะหิงษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงดารารัตน์ ครุภัณฑ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์ดอน

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงนันทิพร มาฆะมนต์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงนันธิดา พิลาตัน

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายบรรดิษฐ์ ศรีโสภณ

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายพิชิตชัย แนวมังมี

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายภาณุวัฒน์ มีจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงวงศ์ผกา ศรีเนาวรัตน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงวรนุช นาคพิพัฒน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงวิภาวี ศรีเนาวรัตน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายวีรทักษ์ ผลดิลก

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงสิริยากร ชัยศรีรัมย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงสุนิษา สมานรัตน์

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงอรอนงค์ ยศแก้วกอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงอาทิตยา คงสา

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงสุนันทา ทองสอาด

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายธนวัฒน์ ปญนาจิต

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงเกวลิน กุสะรัมย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพ็งพืช

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงณิชารีย์ โคสารคูณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ อดุลรัมย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ งามดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายพงศกร วิเศษนคร

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์5)

วัดสาลวัน  

บร ๔๖๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงชนิตา แสนโคตร

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงชลธิชา อารมณ์ชืน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงชัญญา โปรดสูงเนิน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายณัฐวัตร อัตวิชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ผมทำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงกาญจนา บ่อไทย

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงธนัชญา อัตวิชา

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงรวิวรรณ แปนนางรอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงรุ่งนภา สุดตาซ้าย

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงลลิตา กะประโคน

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงสลา สระรัมย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงสุธัญญา แซกรัมย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงอัจฉรา เกษแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยอดโพธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายธิติวุฒิ โปรดสูงเนิน

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายธีรภพ ชวดรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงนงลักษณ์ จินดา

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายวัฒนา สุดรัมย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงวารุณี อุ่นเรือน

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงสุรีรัตน์ สัตย์ไธสง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงอรปรียา สุดรัมย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงอารีญา ธรรมเกตุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงนิดดา ชวดรัมย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายพรพิทักษ์ สาลีพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายวันฉลอง ดวงศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปรากฎสยาม

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายสุวรรณศักดิ

์

วิเศษชาติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงอำพร นวลอ่อน

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายภัคพงศ์ ชำนาญพนา

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงขนิษฐา ดวงดาวเล็ก

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงเมทิณี สีเหลียม

่ ่

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงศิริวรรณ บัวชัย

๑๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายกรวิท บุญเบ้า

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงกฤติมา พิเนตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงจิราพรรณ ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๖๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายชินวัตร บุญยิง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๖๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๖๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายปุลวัชร พ่อไชยราช

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๖๕๙/๐๘๓๗
เด็กชายพยุงศักดิ

์

สะเทียนรัมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๖๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายภารดร พิเศษ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๖๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายภูริพัฒน์ สุมะหิงพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายสราวุธ พันธ์เพชร

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๖๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงสุชาดา อยู่เกษม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสะอาด วัดสว่างนที  

บร ๔๖๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงจันทร์วลัย พอกพูน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ วัดหัวสะพาน  

บร ๔๖๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงณัฐริกา มูลไธสง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ วัดหัวสะพาน  

บร ๔๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายอติรุจ โจมรัมย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ วัดหัวสะพาน  

บร ๔๖๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

ชินสิทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านตะขบ วัดหัวสะพาน  

บร ๔๖๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงวิราวรรณ บุญเติม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวสะพาน วัดหัวสะพาน  

บร ๔๖๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายสุทัศน์ หมันสนาม

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวสะพาน วัดหัวสะพาน  

บร ๔๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงสุนันทา เบ็ญจขันธ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสะพาน วัดหัวสะพาน  

บร ๔๖๕๙/๐๘๔๙
นางสาวจุฑามาศ ศิรารัมย์

๓๐/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดหัวสะพาน วัดหัวสะพาน  

บร ๔๖๕๙/๐๘๕๐
นางสาวสุวรรณ์ บุญผูก

๒๒/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๖๕๙/๐๘๕๑
นางสาวมณฑิตา จำนงมี

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๕๙/๐๘๕๒
นางสาวศิริวิมล ดิบประโคน

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๕๙/๐๘๕๓
นางสาวศรุตยา แซ่เตียว

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๕๙/๐๘๕๔
นางสาวจันทร์เพ็ญ สัตธะประโคน

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๕๙/๐๘๕๕
นางสาวอมรรัตน์ ดุมแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๕๙/๐๘๕๖
นางสาวชุติมา ชนะประโคน

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๕๙/๐๘๕๗
นางสาววันนา ดิบประโคน

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๕๙/๐๘๕๘
นายภาณุพงศ์ ดิบประโคน

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ทอนมาตย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงสุทธิดา ศรีษาคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงจารุวรรณ จันบุตรศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงธัญญา จำปาโพธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงบุณยาพร รสหอม

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายสิรารมย์ ทวีงาม

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๘๖๕
นายวินัส สืบวัน

๑๑/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๕๙/๐๘๖๖
นางสาวณรัตน์ เถไธสง

๒๐/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๕๙/๐๘๖๗
นางสาวอัญชลิตา แก้ววิเศษ

๒๒/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๕๙/๐๘๖๘
นางลำยง เครือคำ

๑๑/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๕๙/๐๘๖๙
นางสาวพิรญาณ์ หอมเศียร

๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงธมนวรรณ วิวาสุข

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายนันทิพัฒน์ วิวาสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงพรชิตา คงสัตรา

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงพรชิตา บุตรดีขันธ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๕๙/๐๘๗๔
นายพงษ์ศักดิ

์

แจ้งไธสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงภณิดา เจือจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงลัลนา เจือจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงอรณี ครอบแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๕๙/๐๘๗๘
นางสาวภัทรภรณ์ ขุนศิริ

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๕๙/๐๘๗๙
นางสาววนิดา คงชนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๕๙/๐๘๘๐
นายพงศกร มีสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๕๙/๐๘๘๑
นางสาวมนฑิรา แจ่มใส

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๕๙/๐๘๘๒
นางสาววาสนา คงเจริญสุข

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๕๙/๐๘๘๓
นางสาวณัฐธิดา เจริญรัมย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๕๙/๐๘๘๔
นางสาวธนพร ภูมี

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๕๙/๐๘๘๕
นางสาวธนพร สนองดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๕๙/๐๘๘๖
นางสาวศุภาพร เจริญศิริ

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๕๙/๐๘๘๗
นางสาวฉลิตา อมฤกษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๕๙/๐๘๘๘
นายวุฒินันท์ กางรัมย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๕๙/๐๘๘๙
นางสาวมินตรา พานิรัมย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๕๙/๐๘๙๐
นายตะวัน จะรอนรัมย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๕๙/๐๘๙๑
นางสาวพิมพ์วิภา คงแสนคำ

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๕๙/๐๘๙๒
นางสาวสุดารัตน์ พินองรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๕๙/๐๘๙๓
นางสาวเพียงธาร แก้วสมนึก

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายธราเทพ สันหน่าย

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ วัดแจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายธนากร แสดรัมย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ วัดแจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงสุภัสสร สอนบุญชู

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ วัดแจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา สุโขรัมย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ วัดแจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงสุนิสา กันรัมย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ วัดแจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงจรรยาพร ทะรารัมย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ วัดแจ้งเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงการเกด กิรัมย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ วัดแจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงวรัญญา สอนรัมย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ วัดแจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงเกศนี ขวัญศิวิไลย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ วัดแจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายนัฐวุฒิ ตะเภานิน

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ วัดแจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายสุภนัท นวลพริง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ วัดแจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายพงศกร ยาตา

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ วัดแจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงนิรันยา สถิตย์ชาติ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ วัดแจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๐๙๐๗
นางสาวจิตติมา เทียบพล

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด วัดระกาเสม็ด  

บร ๔๖๕๙/๐๙๐๘
นางสาวชลธิชา เทียบพล

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด วัดระกาเสม็ด  

บร ๔๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ จริตรัมย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด วัดระกาเสม็ด  

บร ๔๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายธนดล สุวรรณเสวตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด วัดระกาเสม็ด  

บร ๔๖๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงญาณิศา จะเรศรัมย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด วัดระกาเสม็ด  

บร ๔๖๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงวรรญวิษา ฉลาดเจน

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด วัดระกาเสม็ด  

บร ๔๖๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงจรณา จิมแสง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด วัดระกาเสม็ด  

บร ๔๖๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงรติมา ยืนยง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด วัดระกาเสม็ด  

บร ๔๖๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงเกตุษณี กาดรัมย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด วัดระกาเสม็ด  

บร ๔๖๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงหัทยา เสริมสวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด วัดระกาเสม็ด  

บร ๔๖๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงเมทินี เสริมสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด วัดระกาเสม็ด  

บร ๔๖๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงกรวรรณ ก่อแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงอารดา จงสูง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๒๐
นางสาวภัทรานิษฐ์ พัดชา

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงกนกพร คงราศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๒๒
นางสาวสุนิสา เสียงวังเวง

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๒๓
นางสาวสุกัญญา สงวนชือ

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงอาทิตยา คิดกล้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงณินนท์ธรา สิงห์ซอม

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงเฟองฟา สำรวมจิต

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายก้องภพ พะนิรัมย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงศุภกานต์ นะวอนรัมย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงอวัสดา รอบคอบ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงดวงพร ดวงไสว

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายอทิเทพ สังเวียน

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงศศิธรณ์ หวังชอบ

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงสุวิมล นะรานรัมย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายนิธิกร พิลาดรัมย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายประสาน นะวรรัมย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายจารุวิทย์ นะวรรัมย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายสมเดช กำลังรัมย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงจันสุดา จันทะบุตร

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงอรพรรณ จันทร์หล้า

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จำปาเงิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงรชนี พนิรัมย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายสุนทร พินงรัมย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงณัฐธิดา กำลังรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายภูวดินทร์ ปญวงสา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ไกยสวน

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ พะนิรัมย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายภัทรพล นะคะรัมย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายทัชชาพงศ์ แสนคำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดบ้านหนองพลวง วัดยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายภาคิน ยืนยง

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดบ้านหนองพลวง วัดยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงพณิดา พะนิรัมย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดบ้านหนองพลวง วัดยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงวรรณฤดี สะวะรัมย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดบ้านหนองพลวง วัดยาง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุญเกิด
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงนีรนุช โนนสว่าง

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงรัตน์ติญา ประสาริบุตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงวรรณิดา พลโพธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงวรัญญา จำปาทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทะนวนรัมย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงสายฝน พิลาดรัมย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงสุวิมล เหิมดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงอภิสรา บุญครอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงอรชนก ทะนวนรัมย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงอริสรา บุญครอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงชลิตวรรณ ทาไสย

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงนงนภัส สายยศ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงวิภากร เชยรัมย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงสาธนี เห็นได้ชม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายพงค์ศธร เพ็ชสังฆาต

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายยศพล แท่นแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เสาสัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘ / ๕๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ คำแหง

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงธนกร สีสองเมือง

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงนภัสสร นะวรรัมย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงนภัสสร โพธิรัมย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงรุจรวี อรุณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงรุจิรา บัวนพคุณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงศุภมาศ ภุมรินทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงสโรชินี เพสัดรัมย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงสุขะณา ลักศร

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงอลิสา ถาวรรัมย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงจิรวรรณ เบ้าขันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงนวดี นะรานรัมย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงวันเพ็ญ อุนัยบัญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงผกามาส

พราเสนาสงคราม ๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงธนภรณ์ ยอดเพชร

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๘๕
นางสาวจริยาพร รสหอม

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๘๖
นางสาวจีรวรรณ นาขนานรัมย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๘๗
นางสาวพิริญทิพย์ วันเลิศ

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๘๘
นางสาววรนุช มีแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๘๙
นางสาวสุภาวิดา สายกระสุน

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๙๐
นายอิศรากร นามวิชัย

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๙๑
นางสาวมัสยา ลักษร

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๙๒
นางสาวนัทธมน คะดีเวียง

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๙๓
นางสาวรจนา มะลิซ้อน

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๙๔
นางสาวอรปรียา นำคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๙๕
นางสาวอรปรีญา พะนิรัมย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๙๖
นางสาวนำฝน สุขตัน

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๙๗
นางสาวจนาภรณ์ สุโขรัมย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๙๘
นางสาวสุธินี พูลสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๐๙๙๙
นางสาวกิตติพร พนิรัมย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๑๐๐๐
นางสาวเจนจิรา สุขใส

๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๑๐๐๑
นางสาวโชติกา พิลาดรัมย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงอินทิรา เปนเครือ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงจิราพัตร แลดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงสุธาดา คำสอน

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙ / ๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๐๐๕
นางสาววิลาวัลย์ สายชุมดี

๐๕/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๖๕๙/๑๐๐๖
นางวันเพ็ญ รอดทุกข์

๐๓/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๖๕๙/๑๐๐๗
นายสราวุฒิ รอดทุกข์

๒๖/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๖๕๙/๑๐๐๘
นางสาวชลิตา อาญาเมือง

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๕๙/๑๐๐๙
นางสาววรัญญา ประทุมทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๕๙/๑๐๑๐
นางสุวิมล ไพฑูลย์

๑๗/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดปราสาททอง  

บร ๔๖๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงชลทิชา นาแพง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงพวงชมพู เทียมเลิศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายภูรบุศย์ เปนนวล

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายวีรภัทร ศิริ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงสุรัสวดี มีบุญเปยม

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายสุดทิไน โลหากาศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายต้นตกาล สุขทวี

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ช่างรัมย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายปรเมศร์ เพราะแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายวิษณุ วันสุข

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายสมชาติ คุณจาง

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงกมลชนก ทนงใจ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงครองขวัญ เชือรัมย์

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงจตุพร ช่วยสุข

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงนิตยา ชูคะรัมย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงนีรชา แก้วภิรมย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงปทมา ปายจัตุรัส

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงพรนภา ไขสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปานชาติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงสุชาดา สุมหิรัมย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงอติมา แทนคำ

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขันธะโภคะ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงกมลศรี เดิมประโคน

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงกัญญาพร ตอรบรัมย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงจันทร์สุดา ดวงนิล

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แซ่กอ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายทัตดนัย ดีราชรัมย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงธีราพร สีหาบุตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีกิมแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงยุพารัตน์ เมืองกุดเรือ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงรุจิกาญจน์ เอียมวัน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงศวิตา รุ่งพิรุณ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงศิรินภา ชืนอารมย์

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายสหรัถ หงษ์วิเศษ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ประดับคำ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงสุตาภัทร เพชรกลาง

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงอารยา ชุนเกษา

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายไกรศรี ทะรารัมย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงชลธิชา เดชบันดิษ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ พัลวัล

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงอรปรียา อินอุตร

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงเปลววะดี อยู่ยังยืน

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๕๓
นางสาวชฎารัตน์ เยาว์รัมย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๕๔
นางสาวธัญรดา พรายงาม

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๕๕
นางสาวพรไพลิน กองสกูล

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๕๖
นางสาวภาวิณี สังฆพรรณ

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๕๗
นางสาวรถจนา วิเศษปะคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงวรวรรณ ตองดำ

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๕๙
นางสาววรัญญา เสกขา

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๖๐
นางสาววราภรณ์ ชินราช

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๖๑
นายวัชรศักดิ

์

สุระรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๖๒
นางสาววีระดา เหมาะแก

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๖๓
นายศรเดช สับประโคน

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๖๔
นางสาวสตรีรัตน์ ไชยริบูรณ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๖๕
นางสาวอาทิตยา วัฒนพงศ์ศิริ

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๖๖
นางสาวอารียา แสนกล้า

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๖๗
นางสาวจริญญา ศาลางาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๖๘
นางสาวจารุวรรณ ทัศนะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๖๙
นายจิรวัฒน์ ธรรมวงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๗๐
นายชารินทร์ เกิดรัมย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๗๑
นายธนากร คำมุงคุณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๗๒
นางสาวปนิดา คงศิริ

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๗๓
นายศุภสัณฑ์ อินจันดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๗๔
นางสาวสุภิณญา พิมพ์พันธ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๐๗๕
นางสาวสโรชา สายสนอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๗๖
นายอนุชา สังวัฒยาย

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๗๗
นางสาวอมรรัตน์ วงจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๗๘
นางสาวอาทิตยา บุญราศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๗๙
นายโมเสส ประมวลพืช

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๘๐
นางสาวกนกวรรณ ขุนาวัตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๘๑ นางสาวกัญญาลักษณ์
แฉล้มชาติ

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๘๒
นางสาวกัญธิมา อ่อนวาที

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๘๓
นางสาวกิตติยา อัครพิชากุล

๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๘๔
นางสาวจันทิมาภรณ์ คณา

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๘๕
นางสาวจิณห์นิภา ตึกประโคน

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๘๖
นางสาวจุรีรัตน์ เพชรเอียม

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๘๗
นางสาวชฎารัตน์ ชาญนอก

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๘๘
นางสาวชนิตา ผะกาเกศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๘๙
นายชาติชาย ชอบละคร

๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๙๐
นายชิตชาย แทนแสง

๓๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๙๑
นางสาวณัฐธิดา ชัยเสนา

๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๙๒
นางสาวณัฐริกา ชัยลินฟา

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๙๓
นางสาวดลนภา จัตุกูล

๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๙๔
นางสาวทิพวัลย์ สุดเนตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๙๕
นายนรากร สุภัควรกุล

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๙๖
นางสาวนริศรา สงวนงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๙๗
นายนฤเบศ สมประโคน

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๙๘
นางสาวนิศาชล ยกดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๐๙๙
นางสาวนุชราภรณ์ เมตะคำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๐๐
นายบำรุง ทวารไพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๐๑
นางสาวปราถนา ตุ่มดาวเรือง

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๐๒
นายปริญญา สุระขันธ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๐๓
นางสาวปวีณา หมันนางรอง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๐๔
นางสาวปวีณ์นุช ศศิวัฒนกุล

๒๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๐๕
นางสาวพรพรรณ มีเปรียม

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๐๖ นางสาวฟากัญญารัตน์
นิยม

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๐๗
นายภาคภูมิ ปะมา

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๐๘
นางสาวภาณินี ศรีทนต์

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๐๙
นายภูริวัฒน์ ปานทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๑๑๐
นางสาวมะลิวัลย์ ทันดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๑๑

นางสาวมัสยา ดวงมาเกิด
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๑๒

นางสาวมินตรา เรือนริน
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๑๓

นางสาวรัตติยาพร บุญประกอบ

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๑๔

นางสาวรัตนากร เบ็ญจศาสตร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๑๕

นางสาวราตรี จงกระโจม
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๑๖

นางสาววรรณา ปานใจนาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๑๗

นางสาววรัญญา หนานทองหลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๑๘

นางสาววิภาดา สังวัทยาย
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๑๙

นางสาววิภาพร โลกประโคน
๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๒๐
นางสาววิภาวดี ชะนอบรัมย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๒๑

นางสาววิมล ปดสำราญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๒๒

นายวีรชาญ สมัญญา
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๒๓

นางสาวศดานันท์ แก้วกลม
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๒๔

นางสาวศิรประภา วันธานี
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๒๕

นางสาวศิริวิมล ฝายเทศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๒๖

นายสหรัฐ โสมัสสา
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๒๗

นางสาวสุกัญญา โคกทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๒๘

นางสาวสุทธิรักษ์ ประจักษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๒๙

นายอมรเทพ เฟองสูงเนิน
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๓๐
นางสาวอรวรรณ แก้วใส

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๓๑

นางสาวอังคณา กุญจนาทพงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๓๒

นางสาวอารียา มาพิทักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๓๓

นางสาวอารีรัตน์ บุตรสืบสาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๓๔

นางสาวเกศราภรณ์ ดีด้วยมี
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๓๕

นายเรืองปญญา สินเธาว์

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๓๖

นางสาวกาญจนา ส้มสาย
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๓๗
นางสาวดาวประกาย โสนำเทียง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๓๘

นางสาวดุษฎี สายหยุด
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๓๙

นางสาวนริศรา พูดเพราะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๔๐
นางสาวปยธิดา ปานทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๔๑

นางสาวสายสมร ชูนางรอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๔๒

นางสาวสุวินี จันดาสอน

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๔๓

นางสาวบุษยา มาตจุฬา
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายปยะภัทร์ สาวหยุด

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงพัชรี นานวน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงนาขวัญ เดชารัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายศุธิศักดิ

์

ทนงใจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายภูธเนศ สุขเสกสันต์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงวิรียา อุ่นเรือง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๕๐
นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุพรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๕๑

นายไกร ธิราชรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๕๒
เด็กหญิงดาราวรรณ ฤทธิจรูญ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๕๓ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
โคตุทา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงปาริฉัตร เนตรดำกูล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายภูมิศักดิ

์

ปะมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงรัตนภรณ์ ชมภูเพชร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายวัฒนา โยธิกา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายวีรชัย กองพลพรม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายศักรินทร์ แสงงาม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงอนุธิดา สินสุพรรณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงพิยาดา กะนะรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ถินประสาท

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายณัฐพงศ์ คุ้มญาติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงวันนา วงสีดา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายสุธิชาติ บุญมาพิลา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๖๖

นายสุนทร สีสุมัง
๐๑/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๖๗

นายสุเมธ ทิพย์ศรีหา
๐๑/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๖๘

นางสาวเนตรณภิศ เสริมสุข
๐๑/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๖๙

นางเนรมิต สงวนสิน
๐๑/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงรัตนา วงศ์คำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงศุภรัตน์ ดำมีขาว
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๕๙/๑๑๗๒

นายจำรัส สมพล
๒๖/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๖๕๙/๑๑๗๓

นายประสงค์ ขันธะโภคะ
๒๓/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๖๕๙/๑๑๗๔

นายศัลตรา ตุมผะกา
๓๐/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๖๕๙/๑๑๗๕

นายสมภพ ตรีกูล
๐๕/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๖๕๙/๑๑๗๖

นางอำภา นาราช
๑๐/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา วัดชุมพร  

บร ๔๖๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายคามิน พรมนัส
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงตรีรัตน์ เคนโยธา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงภัทราวดี สุขจิตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงอัชลี ว่องไว

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงอินทิรา จำปาทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงนงคราญ ชะมารัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงพรยุภา โยธาภักดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงวรีวรรณ สุขสำราญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงศิริวรรณ โชคบัณฑิต
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงกัลยา สนร้อย
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงจุรีรัตน์ สุระปอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงนิชา บริสุทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๘๙

นายสมศรี กองเกิด
๒๓/๑๐/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๙๐
นางกนกกานต์ ยิงประเสริฐ

่

๐๔/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๙๑

นายชาญชัย สุขจันดี
๐๑/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๙๒

นางนภาพร ศรีโพนทัน
๒๙/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๙๓

นายพีระพัฒน์ โจทย์พิมาย
๒๓/๐๕/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๙๔

นางสาวรัชดา ลอยประโคน
๒๑/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๙๕

นางสมนึก ปนเพชร
๐๙/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๙๖

นายสันติ อาสานอก
๑๓/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๙๗

นายสุมาลี ผาด่าน
๒๔/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๙๘

นายสุริยา สารคร
๒๑/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงจิราวรรณ สุวรรณมณี

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายชลชาติ บุญเจียม

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เหล็งรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๐๓
เด็กชายทินกร ฉำโสฬส

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายธนชัย สวัสดิวงค์

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายพยุงศักดิ

์

โคสีงาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงพรนภัส เพชรกูล

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๐๗
เด็กชายพีรภัทร มณีศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๐๘
เด็กชายศักดิชาญ

์

ศิริสวัสดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงสรัลชนา หมายสุข

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงสุภาวดี ผุดผาด

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายอรรถพร จันต๊ะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงเสาวภา พงษ์อินทร์วงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๑๓

นายติยภัทร มณีศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายธนพล คงคำวร
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๒๑๕

นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล
๒๔/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๑๖

นางปราณี นุชสาย

๒๕/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๑๗

นางเรียบ วังตะพัน
๒๖/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์ คงคำวร
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๖๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายโตมร พันธ์พงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๖๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงจิณณรัตน์ เปรียงพรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๖๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงพรรณษา เตียบประโคน
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๖๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายสัญญา ภูบาลชืน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๖๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงจุฑาพร ธรรมประโคน
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๖๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ เกิดนารี
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๖๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายศิวกร พ้าวไธสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๖๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงอวยพร รัชชาตา
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดหนองหว้า  

บร ๔๖๕๙/๑๒๒๗

นางสาวบัวคำ อินทร์ทัศน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๖๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงจรุงรักษ์ แสนสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๒๙
เด็กหญิงโสภาพรรณ วรรณภูมิ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากอง วัดตากองสระกลาง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงฐิดาพร จันทร์ทะเมนชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงสมฤดี พัฒนธัญญา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงอาริษา ของมูล
๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงนารี กิงนอก

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงสุภัสสร
จันทร์กลางเดือน

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงจุไรรัตน์ อบอุ่น
๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายพุฒนันท์ คงสวัสดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายสราวุธ หุยทุมา
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงมธุรส ซือสัตย์

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๖๕๙/๑๒๓๙

นางจิตราภรณ์ สว่างศรี
๒๕/๐๕/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๖๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ยอดนางรอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๖๕๙/๑๒๔๑

นางสาวนิตยา คำเขียว
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๖๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงปรีญาดา ศรีประโคน
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๖๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงวรรณภา พายสี
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๖๕๙/๑๒๔๔

นางสาวดอกอ้อ แก้วใส
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๖๕๙/๑๒๔๕

นางสาวสาลินี ศรีโสภา
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๖๕๙/๑๒๔๖

นางสาวอรัญญา อินทรากูล
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๖๕๙/๑๒๔๗

นายวุฒิภัทร บุตรศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๖๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายทักษิณ วิลัยแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงปนัดดา ฉิมบุญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายวิชาญ เรือนริน

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๕๑

นางนงคราญ บุ้งทอง
๒๘/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๕๒

นางลำพูน เมฆมนต์
๒๓/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๕๓

นายอภิสิทธิ

์

ดอนเหนือ
๑๖/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๖๕๙/๑๒๕๔

นางกมลวรรณ ดอนเหนือ
๐๒/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๕๕

นางสาวจุฬาลักษณ์ สุดา
๐๔/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๕๖

นายประทึป ประดิษฐปรีชา
๑๓/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๕๗

นางปนนภา สิงห์มนัส
๑๖/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๕๘ นางสาวพรธนาลักษณ์
หงษ์เจือ

๐๘/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๕๙

นางลำดวน สุภศร
๐๕/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๖๐
นายสมาน สุภศร

๑๑/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๖๑

นางสำเนียง อบเหลือง
๐๔/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๖๒

นายอนุรักษ์ ศรีตะสังข์
๓๐/๐๘/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๖๓

นางเสาวลักษณ์ ติตะพรมมา
๐๕/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดบ้านยาง  

บร ๔๖๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ คงสืบ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงวรัมพร สิงห์โสภา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๕๙/๑๒๖๖

นางจุฑารัตน์ แตงพรม
๒๒/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๖๗

นางยุพิน ชึดนอก
๐๔/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๖๘

นายชูชาติ เดิมไธสง
๐๑/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๖๙

นายธงชาติ โพธิทับไทย

์

๑๒/๐๕/๒๔๙๐
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๗๐
นางหนูเพียร ทองอาจ

๐๑/๑๑/๒๕๐๐
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๗๑

นางอมร คานทอง
๐๑/๐๑/๒๕๐๐

โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม

วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงกรณิศา พละพล
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายกฤตภาส ช่างบุ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงจุฑาวรรณ สงสุกแก
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายชญานิน สุดารักษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงณิชญาดา แจ่มทองหลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายนพดล ลิไธสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงบุปผา คำเลิศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงพัณณิตา สมพงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๘๐
เด็กชายพิทยา หาญนิยม

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงฟาติมา เสนาสังข์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายวรพล แฉล้มชาติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายวรวิช ยศศิริ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายศรุติ โทนอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงศศิกานต์ โชติช่วง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายสมิธ ไปวันเสาร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายสิทธินนท์ ศาลาสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงสโรชา พรมจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงอรพิณ บุญมามอญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงอรสิริ ยอดดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงอารดา หล่อแหลม
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายโกมินทร์ การสอน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายกิตติธร ดำรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายคณิศร เขียนเปา
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงจิราภา สงนอก
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงดวงใจ มนต์แก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงธัญชนก กรีครบุรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงธัญญา เทพตาแสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงนงลักษณ์ จันทร์อยู่จริง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงนฤมล พลายจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงปาลิดา ยาเคน

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สีหะวงษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงพิชชาภา จีนประโคน

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงรสสุคนธ์ แดงสันเทียะ

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงรักษิณา แก้ววิรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ปรีดีวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายวรินทร โชรัมย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงวิภาดา สุกสุทธิ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงวีรยา ตุ้มทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ คุ้มกลาง

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงหัทยา สิมหะชาติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายอภิณพ มาศเลิง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายอัครวินท์ ดวงมาเกิด
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงเกวลิน บุญตะเลิศ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงเบญญาภา ซ่อนกลิน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๑๖

นายจรณินท์ อินทร์สูงเนิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๑๗

นางสาวฐิติวรดา กันยา
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๑๘

นายธนพล คงสืบ
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๑๙

นายธนากร บรรจง
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๓๒๐
นายธนาวุฒิ แก้วจันทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๒๑

นายปวริศร สุขเกษม
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๒๒

นายพงศกร จันทคาต
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๒๓

นายวรันณ์ธร สิงห์ทองเมือง
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๒๔

นายวัชรากร พลสวัสดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๒๕

นายวุฒิภัทร พวงสวัสดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๒๖

นายสิรภัทร บุญบุตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๒๗

นางสาวสุภาภรณ์ เข็มมณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๒๘

นางสาวอนงค์เนตร ตู้พิมาย
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๒๙

นายอภิสร ยอดรัก
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๓๐
นายธนทร ผุบผาขันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๓๑

นางสาวพรชิตา นนทา
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๓๒

นางสาวลลิตา สว่างศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๓๓

นางสาวอภิญญา ศรีดาพล
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๓๔

นายกิตตินันท์ เอียมศรี

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๓๕

นางสาวจิราวรรณ เฉียงพิมาย
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๓๖

นางสาวชนากานต์ อาจดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๓๗

นางสาวชลธิชา บุญมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๓๘

นางสาวชาลิสา โชรัมย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๓๙

นางสาวทิพวรรณ ศิลปอยู่
๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๔๐
นายนพรุจ อินทร์นาง

๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๔๑

นางสาวสุภาพร กกประโคน
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๔๒

นายขวัญชัย ปานกลาง
๑๓/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๔๓

นายคำรณ บุตรไทย
๒๗/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๔๔

นายทวีศักดิ

์

ชาญประโคน

๑๓/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๔๕

นางสาวสมนึก นครวงศ์
๑๘/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๔๖

นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร
๑๙/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงจิรารัตน์ อะมินรัมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงจีระนันท์ เทียนพิมาย
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงฉัตรสุดา แลสันเทียะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายฐานิช จีนบุตร

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงปยะพร ใหญ่กระโทก
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงมาริษา แก้วเสนา
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงวารุณี ทัศวรรณ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงศิริยุภา ยศกระโทก
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงเครือแก้ว บุญตัง

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงขนิษฐา เณรเกิด
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ ตีเหล็ก
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงปทุมพร สองขาว
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงพิยดา วิชัยงาม
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๖๐
นายธนาวุฒิ จรลำโกน

๑๐/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๖๑

นางสาวพันนิภา วงศ์สกูล
๐๕/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงวราพร สารสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายอำพล พูนนอก
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อำเอียมศรี

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๖๕

นางณัฐชานันท์ จันทร์โนนม่วง
๐๒/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๖๖

นายนิคม พลอาษา
๑๖/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๖๗

นางพรนิภา จ้อยสาคู
๑๗/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงณิชนันทน์ เพชรศิลป
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายวรพล แก้วกำกง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
วัดหนองกก  

บร ๔๖๕๙/๑๓๗๐
นายสิรวิชญ์ จันผะกา

๑๓/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๖๕๙/๑๓๗๑

นายสี พวงศิลป

๑๕/๑๑/๒๔๘๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๕๙/๑๓๗๒

นายณรงค์ อุทก
๐๑/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๕๙/๑๓๗๓

นายทองปาน แก่นนาคำ
๐๑/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๕๙/๑๓๗๔

นางสาวสุอาภา มะหิงษาเดช
๒๔/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๕๙/๑๓๗๕

นายเมทิน สุระแสน
๐๒/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงจุฑามณี โฉมงาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงทิฆัมพร ดอนหล้า
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายประกฤษฎ์ ดีนาน
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงพลอยชมพู สุขยิงทวี

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงพิจิตรา นามโคตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นามโคตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงวราภรณ์ สุมาลุ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายสังวาลย์ สลายทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายอุดม บุญภูมิ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงปยนุช เชียวชาญ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายมนัสศักดิ

์

สมคิด
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ฉิมจารย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงอารยา สุริด
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๕๙/๑๓๘๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีดาหาร

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๓๙๐
นางสาวสุธิตา อักศรสระน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๓๙๑
นางสาวเบญจวรรณ งามเถือน

่

๒๘/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านกองพระทราย วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงสุพัตรา สอนนอก
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๓๙๓

นางสาวธนภรณ์ จบสัญจร
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๓๙๔

นายสุภโชค ฉำฉาชาติ
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๓๙๕
นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริวรรณ

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๓๙๖

นายวรวิทย์ วังสงคราม
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๓๙๗

นายวีรชาติ สินธุ์ไพฑูรย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงกัลยกร จีนเกิด
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงธัญทิพย์ ทองดีพะเนาว์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงหทัยชนก จำปาศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงอารียา มีรอด

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๐๒
นางฐิตารีย์ ยืนสุข

๑๙/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๖๕๙/๑๔๐๓
นางสาวรจนา ไพรวัน

๑๕/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๖๕๙/๑๔๐๔
นางสาวสุกฤตา เสนาราช

๑๒/๐๘/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๖๕๙/๑๔๐๕
นางสุภาพร สุภีคำ

๓๑/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๖๕๙/๑๔๐๖
นางเพ็ญแข จูกูล

๒๑/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๖๕๙/๑๔๐๗
นางสาวแสงดาว เจริญรักษ์

๐๑/๐๙/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๖๕๙/๑๔๐๘
นางกัญญานี พิมพาภรณ์สกุล

๑๓/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๖๕๙/๑๔๐๙
นางสาวสุกัลยา สุวรรณศรี

๑๑/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

บร ๔๖๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายธีรภัทร อันทามา

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๖๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายภัทธาวุธ คำหวัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๖๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายภาสกร บุญไธสง
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๖๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงวรรธนา ประตังทาเน
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๖๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงอรนันท์ หาญตระกูล
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๖๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายไตรภพ นรชาญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๖๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายกวินกานต์ ชาติชำนิ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงกิตติมา บุญทศ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๑๘

นายฐาปกรณ์ เงางาม
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายตะวัน ตีประโคน
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายธัชชัย บัวจะโปะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายนนทพัทธ์ ลาพิมพ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายปฐวี ยังสนิท
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายปริญญา ค่ากระโทก

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงปาริชาติ ชมตะคุ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงพนิดา แจ้งประจักษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงพัชราพร อักศรสระน้อย
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงพัชราภา อักศรสระน้อย
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายภัทรดนัย กลำนาค

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายภัทรนันท์ ผันกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงวรรณษา แสวงพงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายวัชรากร อยู่จุ้ย
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงอรุโณทัย บำเพ็ญพงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๓๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ หอมกระโทก

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีจำนงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงวทัญุตา ฉิมกูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงสาวิตรี หอมหวล
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ วรธงไชย

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๓๘

นางประภา หะสูง
๓๑/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงนันทนา ภูบาลชืน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๖๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายพงษ์ศธร คุ้มมา

๐๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๖๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายสรวิชญ์ เณรกูล
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๖๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงสรวีย์ หอยสังข์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๖๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงเฟองฟา โพนสัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๖๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงพิลารินทร์ นามบุรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงมัณฑนา ใหญ่กระโทก
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายรัตติพงษ์ อ่อนหนองหว้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงเพียงฟา สุภาษร
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงธัญชนก ทิพย์โภชน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงนฤมล ทาทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงวรรณิสา จงจิตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงถิรพร บุญเลิศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายภานุพงษ์ พาแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายมนตรี เครือพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงอนัษฎา กว้างสวาสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา วันศุกร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงสริดา พงษ์พิทักษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงณัฐพร ฉันกระโทก
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงปญญาพร อ่อนปะคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายพิณธกร เทียนชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงภัสสร เมฆปะคำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงภาวินี บุญเรือง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายวัชพล นิลไชย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงวิชิตา แก้วนางรอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ ปรึกษาครบุรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายศิริวัฒน์ อ่อนปะคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงสิริวิมล สร้อยสน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงสุทธิสา วงเวียน
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงกัญญาภัค จันทร์สด

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงชลกร ธรรมนาม
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

อ่อนปะคำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๕๙/๑๔๗๑

นางกรกนก พันธุ์วิริยะชัย
๑๓/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๗๒

นางกัญญาพัชร รสหอม
๐๙/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๗๓

นางสาวณฐพร เสาวพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๗๔

นางบุญชู แสนศิริ
๑๓/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๗๕

นายสุวิทย์ จันทคณานุรักษ์
๐๔/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๗๖

นายอยู่สอง แสนศิริ
๐๒/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงขวัญฤดี นาคเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงปรัชญาวี มินไธสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๕๙/๑๔๗๙
เด็กหญิงปทมาวรรณ กึนรัมย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายภานุพงศ์ โคกสีนอก

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ คอนคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๕๙/๑๔๘๒

นางสาวกรรณิการ์ บุญหวัง
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๕๙/๑๔๘๓

นางสาวกัญญารัตน์ ควรคง
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๕๙/๑๔๘๔

นางสาวกัญญารัตน์ วิเศษสัตย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๕๙/๑๔๘๕

นายธีรพงศ์ สุดตานา

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๕๙/๑๔๘๖

นางสาวบุตรศรัตน์ ปกกัดตัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๕๙/๑๔๘๗

นายพรนิมิตร ชาลี
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๕๙/๑๔๘๘

นางสาวระพีพรรณ ปะนามะทัง
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๕๙/๑๔๘๙

นางสาวสุนิษา ทอบไก่
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๕๙/๑๔๙๐
นางสาวอัญชลี เกษรชืน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๕๙/๑๔๙๑

นางสาวแสงระวี คำโฮง
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงพลอยสวย พวงมาลา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงภัคจิรา แคนนำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายอติวัณณ์ ประทุมวัน
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๔๙๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สีลำโกน

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๖๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงพัชรวรรณ บรรทัด

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๖๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สมมัน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๖๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ผลอ้อ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๖๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงมินตรา บุบผามาเต
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายชนกานต์ บุบผามาเต

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๖๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงนิณทร์ศลา บุบผามาเต

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๖๕๙/๑๕๐๒
เด็กชายพงษ์พันธ์ เข็มแดง

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๖๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายพีรพัฒน์ สมมัน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๖๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา เพียงเกตุ

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๖๕๙/๑๕๐๕
นางสาวมุกดา มาพิบูลย์

๒๖/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๖๕๙/๑๕๐๖
เด็กชายตระการ มาระทัด

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายธนพันธ์ ม่วงชู

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทะสม

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงสุทธิดา พันไธสง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายนัฐพงษ์ แก้วแสงอ่อน

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๑๑ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
เปนการ

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงชุติกานต์ นมัสศิลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ พรมศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงพิมพ์พร แก้วผนึก
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายภูธเนศ พันชมภู
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงยุลาวรรณ พรมจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงสุณัฐชา เทียงธรรม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงสุทธิดา ทัศมี
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๑๙

นายธีระพัฒน์ ภาษี
๐๘/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๒๐
นางบัณยดา เรืองทา

๒๐/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงชลธิชา ไทยภักดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงธนิดา แสนเสนา
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายธีรพล ทองโสม
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายภานุพงษ์ ประทุมวัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ วงศ์ภาพ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายบวร จันดาคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายปวเรศ ไทยภักดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงศุริภรณ์ บัวจูม
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายสหรัฐ ทับผา
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายสิทธิเดช พรมสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงสุภาวดี โพธิอ่อน

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายสุริยัน บุญเย็น
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายอนุสรณ์ ทบแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงอรวี ทองมน
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายอาทิตย์ ใจสว่าง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๕๓๖

นางสาวจริยาวดี บุญกองชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๕๓๗

นางสาวสายสุดา มีริแวง
๐๘/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนเบญจมาศกุญชร วัดบุ่งช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงณัฐพร เพ็งทองหลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๖๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายธีรนัย โคกสีนอก
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๖๕๙/๑๕๔๐
เด็กชายธนวันต์ สีหะวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๖๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงปภาณิน ยศอินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๖๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายวุฒิชัย วงศ์วชิรบดินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๖๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายตะวัน โกณฑา
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๖๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายธวันชัย โตแปน
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโคลน วัดหนองโคลน  

บร ๔๖๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงปณิดา ดิเรกโชค
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๖๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงมณัญญา เสือกลิน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๖๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงมนัสนัน คำมัน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๖๕๙/๑๕๔๘
เด็กหญิงเกษชรินทร์ ศรีขุน

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๖๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงเมขลา พนักปญญา

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง วัดสระมะค่า  

บร ๔๖๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงชมนาด นุชนาด

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๕๙/๑๕๕๑
เด็กหญิงณุศภัฒค์ชยา

สุขทวี
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๕๙/๑๕๕๒
เด็กหญิงสุกัญลย์ญา บุญวิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๕๙/๑๕๕๓

นางสาวราตรี บุญสิลา
๐๑/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๕๙/๑๕๕๔
นางสาวอัจฉราพรรณ โพธิวิเศษ

์

๒๗/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๕๙/๑๕๕๕

นายเกรียงไกร นาคสูงเนิน
๑๙/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๕๙/๑๕๕๖

นางแข่งแข กองทผล
๑๒/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงกัลยากร ทิศกระโทก
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงกุลธิดา แขนโคกกรวด
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงสุชาดา เพตายนต์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงสุนิสัย สรงพิมพ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงสุนิสา คงนาคพะเนา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายสุริยภรณ์ ทานกระโทก
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายอัมรินทร์ ทิศกระโทก
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงรจนา คำสุมาลี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๕๖๕

นางวรุชิตา งามผักแว่น
๒๔/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๕๙/๑๕๖๖

นางสิริปญญ์ ศรนอก
๒๑/๐๘/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๕๙/๑๕๖๗

นางไสว ปะกิระคะ
๒๓/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงสุมณฑา ครูฑกูล
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงกนกอร พงษ์โชติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงสาวิตรี ปลังกลาง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๖๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายดุสิต จำปาเสน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงมัลลิกา เติมสมบัติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงกนิษฐา ด่านไธสง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายกล้าพิทักษ์ เทพนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงชยุดา ละอองเอก
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายชัยนันท์ สมทบ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงพัชราพร เทียบษา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายรัฐธรรมนูญ สารคาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงกัลยา คลังกูล
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงกัลยาณ์ เจริญชีพ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงปรารถนา เทียมทัน
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ ทิงแสน

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายรุ่งสุริยา จันดาวงศ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายศิริวัฒน์ สีสนิท
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายสิทธิโชค ลีแสน
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายอนุชา การฉิง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๘๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ มาตาชาติ

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ศรีวิพัฒน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๕๘๙

นางสาวณัฎฐา จันโท 
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายนัฐกร ลุนหล้า

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงปยดา ดอกบัว
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงยุภาภรณ์ ศรีเมือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงระพีพรรณ ปตตังธานี
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงวรรณพร ปะนาที
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายวรัญชัย สาระทา
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ สีกวางสุข
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายสยาม สีหาบูราณ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายเจษฏาพร สุจริต
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงเศรษฐีนี ตรีศาสตร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงแสงเทียน แสนเมืองชิน

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๖๐๑
นางสาวสุลานนท์ มีแสวง 

๑๖/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิง กนกอร  สุพิศ 

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลาดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงกุสุมาภรณ์ เปนพร้อม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายจิรายุทธ ชาลี

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงสุกัญญา คงสอดทรัพย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๖๐๗
นายชนะพล ดุขุนทด

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๖๐๘
นางสาวชัญญานุช เวชรัมย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๖๐๙
นายธีรภัทร์

พิสุทธิสิริอภิญญา

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๖๑๐
นายบรรณวัชร วงศ์สม

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๖๑๑

นายพันธกานต์ ชัยแหม่ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๖๑๒

นางสาวภัทรพร สอนเกตุ
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๖๑๓

นายนพคุณ แสงตะคร้อ
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๖๑๔

นายกิตติ พาเรือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงกาญจนา ดาวกลาง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงชนิดา ลาภานิช
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายชานนท์ สระแจ้งตูม
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงญารินดา ทันเพชร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงนวมินทร์ ช่อทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงปญจภรณ์ เพ็ชรทะเล

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงปาริชาต ทุมยา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายพงศภัค คงวิเศษ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงพนิดา วรรณศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงวรพรรณ ผิวนวล
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายวิศรุต ชอบสว่าง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายวิศรุต เส็งนา
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงสุชาดา ปดตาตะโต
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายเมธา ทุ่งทางเผือก
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงโสรยา สายรุ้ง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นาแข็ง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายเจษฎาพร แก้วนามอม
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายเสกสรร ขาสันเทียะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายเอกรินทร์ สระอุรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ พัดศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงจินตนา บุญหนัก
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ รอดกลาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายธัญชนิต ชมมาลา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ บัวบาน
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายภัทรพล ติคำรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายวชิรพล แสงมาศ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงวนิดา วาระสิทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงวิยะดา อุทัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายวีรพล แก้วศรีนวน
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงศรัญญา สุนทร
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงศิริวรรณ คะณาเขว้า
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงอภิสมัย แก้วเมือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงอรอุษา ดุมกระโทก
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายอุ้มบุญ สุขใหญ่
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายเอืออังกูร

้

นานำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงอินทิรา นิลพันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๕๑

นางสาวอันติกา สมปาน
๑๙/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๕๒

นางสาวอุดม ประเสริฐ
๑๐/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านม่วงงาม
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงกันยา บุญหว่าน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงกุลจิรา สาโท
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายจักรพงษ์ กุลชร
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงชนิดาพร โพธิตก

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สีสืบมา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงปอยฟา สุพิศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงพรรณิดา เปรียบสม
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงพรศิริ วรรณกิจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงพีรดา พิมพา
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงภัทลัดดา เอกตาแสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงวนัชพร สีเผือก
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงวิสุดา บุตดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายวีระวัฒน์ อาจดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายทักษิณ ตุ้มทองสำโรง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๖๘

นางสาวธิดาพร เนียมเมืองปก
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ รักเพือน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงสุภานิกา เตียงจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๗๑

นางสาวเกสร บุญหว่าน
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๗๒

นางสาววิไล พานิชชา
๑๖/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๗๓

นางสาวสุกัญญา โม้คำ
๑๔/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๗๔

นางสาวสุนิศา สมศรี
๒๖/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๖๗๕

นางสาวจาริยา ทันที
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๗๖

นางสาวจุฑาทิพย์ ขำเอนก
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๗๗

นางสาวธิดารัตน์ สีชุมแสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๗๘

นายนุติพล พันสุเภาดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๗๙

นางสาวปภัสสร จุลวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๘๐
นางสาวปริญญาภร วงษ์มนัส

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๘๑

นางสาวพิไลลักษณ์ เกษม

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๘๒

นางสาวรวิวรรณ แซ่คู
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๘๓

นางสาวรุ่งทิวา เขตกระโทก
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๘๔

นางสาวละอองฝน ผุยคำพา
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๘๕

นางสาวสุภัทตรา นามฮง
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๘๖

นางสาวสุรีพร ศิริโชติ
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๘๗

นางสาวสุลักคณา เอียมสำอางค์

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๘๘

นายเมืองแมน เลิศไธสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๘๙

นายปฏิวัติ วรรณเลิศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๙๐
นางสาวรัตติยากร บุญฑีฆ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๙๑

นางสาวศศิมา สีสวัสดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๙๒

นางสาวปทมา ชาติมาลากร
๐๓/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๙๓

นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์
๒๓/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม วัดโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๙๔

นางนำทรัพย์ อ่อนสนิท
๑๕/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๙๕

นางราวดี รัตนเพ็ชร์
๑๑/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๙๖

นางศิรินภา สุเรรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๕๙/๑๖๙๗

นางสาววันวิสา อิมกูล

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๖๕๙/๑๖๙๘

นางสาวนวลฉวี ชืนไธสง

่

๐๙/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๖๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงพันวรรษา อัปะมะโถ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๖๕๙/๑๗๐๐
นางนวนจันทร์ หาญชนะ

๑๕/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๖๕๙/๑๗๐๑
นางวงเดือน เพชรรัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๖๕๙/๑๗๐๒
นางสาวนันทนา บุญภา

๐๗/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๖๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายปยวัฒน์ นิสัยรัมย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๖๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงทานตะวัน เสริมชือ

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ด้วงมะดัน

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๖๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงศุภรัตน์ ดวงแล

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๖๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงอินทิรา เก็จรัมย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๖๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงเมธาพร เงางาม

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๖๕๙/๑๗๐๙
นางสาวกิตติมา สุขร่วม

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๑๐
นายจิรพัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๑๑

นางสาวนภัสสร ผะกาแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๑๒

นายมาณัฐ แต้มทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๑๓

นางสาววิชญาดา ภาคเดียว

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๑๔

นายสิรวิชญ์ บุญประคม
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๑๕

นางสาวชนาภัทร โยธาประโคน
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๑๖

นางสาวปราณี สะเดา
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๑๗

นางสาววิชญาดา เมียกสา
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๑๘

นางสาววิภาวรรณ จันทร์พูน
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๑๙

นางสาวอนุธิดา ฤทธิกระโทก

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๒๐
นางสาวอรณิช ยูงประโคน

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๒๑

นางสาวอรปรียา สายสู่

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๒๒

นางสาวกัลยา สายดวง
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๒๓

นางสาวกิตติยา ยุงประโคน
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๒๔

นางสาวจิระประภา มองศิริ
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๒๕

นางสาวนลิน หงษ์อนันต์
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๒๖

นางสาวนาริน โสมวิเศษ
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๒๗

นายพงศกร บุญสวัสดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๒๘

นายศาสดา สุขเกิด

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดบ้านแพงพวย  

บร ๔๖๕๙/๑๗๒๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีประโคน

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายอัครพนธ์ นวนประโคน

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๕๙/๑๗๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประจิตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๖๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายชลชาติ ณรังศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๖๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงชลธิชา อ่างนิลพันธ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๖๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงณัฐธิดา สุนทรวัตร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๖๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงทัศนีย์ บูรณะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๖๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงทัศนีย์ แก้วยงกฎ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๖๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายนันทวัฒน์ บุญแสน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๖๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายนิติพล เสมอภาค
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๖๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายภราดล แก้วยงกฎ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงวราพร เอียมอยู่แท้

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๖๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายศุภวัฒน์ สอนรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๖๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงสุมินตรา สมัครเดียว

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๖๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายสุรเดช สอดโคกสูง
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๖๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงอารีญา นาราช
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๖๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายเบญจศิริ เบญจศาสตร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ วัดดอนไม้ไฟ  

บร ๔๖๕๙/๑๗๔๖

นางรัตนา ราชประโคน
๒๕/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๔๗

นางสุนันท์ แดงชาติ
๒๙/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ น้อยพลี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงกุลภัสสร์ แก้วงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๕๐
เด็กชายจารุเดช แก้วยงกฏ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงจินตาพร พากจันทึก

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ จีนโน
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงชลธิชา วงศ์แก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อิงแอบ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายนภัสพงษ์ นครวงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงนิตยา สิงห์ทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงนำทิพย์ เหล่าผา
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงบุญญิสา อยู่ในวงศ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงปาริชาติ แก้วยงกฎ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงปารีรัตน์ กุลแดง

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายพนม กองแดน
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงพัชชา หาญประเทศ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงสุธินี บุตรพันธุ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๖๔
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ เพชรวิเศษ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงอนัญญา เจริญยิง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงเก๋ บุราณสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายเจษฎา ศรีบุญเรือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๖๘

นายคมกฤษณ์ เสมคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงชยานันต์ วาลีประโคน
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายปรัชญา เพ็งพา

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงพัชราภา เพ็ญเดิมพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงวารินทร์ ด้วงอ้น
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงสัจจพร ฤทธิณรงค์

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๗๔

นางสาวจิตตรา ถนิมกาญจน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๑ / ๕๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๗๗๕

นายณัฐกานต์ เจริญศิลป

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๗๖

นายณัฐเดช สุขเกษม
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงปริญญา สัญจร
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๗๘

นางสาวปริศนา เหลือถนอม
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๗๙

นายพรพัฒน์ อภิรมย์นภเกตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๘๐
นางสาวภัทราวดี ภาคีอิสระ

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๘๑

นายรัฐธรรมนูญ เย็นสกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๘๒

นางสาวศรีสุดา ครุฑประโคน
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๘๓

นายศุภชัย คำมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายสมชาย แมลงผึง

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงสุวรี มีทรัพย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๘๖

นางสาวเยาวมาศ วิเชียร
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๘๗

นางสาวกรรณิการ์ แก้วยงกฎ
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๘๘
นางสาวกานต์พิชชา อภัยจิต

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๘๙

นายกิตติ ธรรมธร
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๙๐
นางสาวขวัญฤดี ขวัญทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๙๑

นางสาวจิตรกัญญา ชัยโคตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๙๒

นางสาวชลธิชา แย้มประโคน
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๙๓

นางสาวณัฐกานต์ อ่อนศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๙๔

นางสาวณัฐพร คำกลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๙๕

นางสาวณัฐริตา กลมกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๙๖

นางสาวธิดาเดือน ทารักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๙๗

นางสาวนิตยา ศรีอินทร์อ่อน
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๙๘

นายภัทรพิชัย ภาคีอิสระ
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๗๙๙

นางสาววรรณา พุทธิชาติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๘๐๐
นางสาววิยะดา ชินชะโน

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๘๐๑
นางสาวสิทธิณี ประเมินชัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๘๐๒
นางสาวอารียา จีนเกา

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๘๐๓
นางสาวญาณินท์ สีลาคม

๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๘๐๔
นางสาวดวงฤทัย ศรีตระโจม

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๘๐๕
นายนัฐพงษ์ จันผกา

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๘๐๖
นางสาวมัญถณา จุ้ยม่วงศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๘๐๗
นางสาวรติมา ฉิมชาติ

๑๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๘๐๘
นางสาววัลวิภา แจ่มประโคน

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๘๐๙
นางสาวสุธาลินี สายกลิน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๒ / ๕๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๘๑๐
นางสาวสุพรรณิการ์ พิมพาเรือ

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๘๑๑

นางสาวสุมัธยา ศรีราวงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๘๑๒

นายอรรถชัย เตียงแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๕๙/๑๘๑๓

นายองอา รักษา
๐๕/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านเขว้า วัดจอมสุทธาวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงปริษา สมศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงณัฐชิรา เงินชูกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายดนัย ประสงค์สุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายปฏิภาณ ขุนนามวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายปริวัตร นาคย้อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงสุพรรษา พุ่มพวง
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงสุพัตรา โอสถประสาท

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายเจษฎา วนวงศ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายเจษฎา เกิดเอกี
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายเนติรัฐ ประจงสาร
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงกัญจนพร หม้อไธสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายชัยวัฒน์ เลือนสูงเนิน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงณัฐพร อินจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงธิดาพร โคตรศรีเมือง
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายธีรภัทร นังตะลา
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงพรศิริ สุนทรภักดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ พิลาแดง
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงพิมพิไล ขวานอก
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายมินธาดา ขวานอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายยุทธชัย มิสา
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงสุวิสา เทียมทะนงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงอนุสรา สาจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงอาริสา นาราษฎร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายเจษฎา ภูมิงดาว

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายเจษฎากร รุ่งคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงเรืองวรินทร์ ศรีจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงชุติพร สาคะวัตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ อาจสามล
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายนิติรัฐ แก้วชมภู
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายปณณธร คำทา
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๓ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายพีรวัฒน์ เปยมศักดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายภควัต สร้างการนอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายสุรชัย วงษ์ราชสีห์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายอนุชิต พลอยไธสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายเจษฎา ทองใบ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๕๐
นายทัศนัย ผลไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายบัญญัติ หงษ์อาจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงบุษกร เม็งไธสง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๕๓

นางสาวปยธิดา วิจิตศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ มาบัว

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๕๕
เด็กชายศักดินรินทร์

์

บุญสอาด
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงศุภิสรา เพียรการ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงสุชาวดี ความเพียร
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงอารีญา อาษานอก
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงกฤติมา รัสหลุย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงจิราพร ปฏิตังโค

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงจีระวรรณ นาคใหม่
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงชลธิชา ตาเมือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงนิภาวรรณ จันทร์หม่อง
๒๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงจริยา อุดไธสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๖๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงพรนภา เลไธสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๖๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงภาคินีพร พิมสาร
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๖๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงสุพิชญา โต๊ะไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๖๕๙/๑๘๖๘

นางทองหล่อ กาวไธสง
๐๙/๐๖/๒๔๙๑

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

์

วัดสมศรี  

บร ๔๖๕๙/๑๘๖๙

นางสาวณัฐฐาพร ลับไธสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงสาธิตา ลับไธสง

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๕๙/๑๘๗๑

นางสาวสุรัมภา ดาษไธสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายนนทกร มูลไธสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงบัณฑิตา พลแสน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงอรวรรณ ทุมมาโต
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงฐานิดา ลาวะลี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๖๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงภายุรี เย็นไธสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๖๕๙/๑๘๗๗

นายทินกร กัณหา
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๖๕๙/๑๘๗๘

นางสาวสิริสุดา รักไธสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๖๕๙/๑๘๗๙

นางสาวสุพรรษา เมาไธสง
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๔ / ๕๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๘๘๐
นายณัฐวัตร เพ็ชรภูวงศ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดนาแค  

บร ๔๖๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายนรินทร สุขสวย
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงนิภาธร ทองด้วง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงวรนุช ทองด้วง
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๘๘๔

นายสัตยา สายสวาท

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา ลินทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๘๘๖

นายเมธากฤษ สมบังใด
๑๘/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงชลธิชา ชินรัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงศุภานันท์ ภูชืน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงสุริสา โยมรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๕๙/๑๘๙๐
นายกิตติทัต พรมนัส

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๖๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายจิรสิน จ้อยหนองบัว
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๖๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงคัทริยา โชรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงวาสนา แทนแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายสันติ พรมนัส
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงไพริน คชเสียรสืบ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายธนรัตน์ ยามดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายนนทนันท์ ปญญาพิมพ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงวิยะดา พาชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงศิราวัณ นำจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงสมฤทัย กิงคำ

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายณัฐพล บุญโสม

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงนิชนันท์ มะลิสอน

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๕๙/๑๙๐๓
เด็กชายพิชญะ กันโพธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญเขือง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายสัญชัย ยีรัมย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงอารยา ชมรัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงศศิกานต์ ยีรัมย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๖๕๙/๑๙๐๘
นางทองแดง จันทะพันธ์

๑๓/๐๑/๒๔๙๖

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๙๐๙
นางนิมอนงค์

่

แยรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๙๑๐
นางบัวผัน เยรัมย์

๑๕/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๙๑๑

นางบุญมี สุทโธ
๑๐/๐๕/๒๔๘๕

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๙๑๒

นายวิมน เสนาไทย
๐๘/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๙๑๓

นางหนูเจน ประทุมทอง
๑๐/๐๗/๒๔๙๑

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

บร ๔๖๕๙/๑๙๑๔

นายแสง เสนาไทย
๐๒/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านปาหนาม วัดปาหนาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๕ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๙๑๕

นางคำพันธ์ ยืนยิง 

่

๑๙/๑๑/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๙๑๖

นางทองสาย ลาโพธิ 

์

๒๘/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๙๑๗

นางบุญเฮียง กาแดง
๑๕/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๙๑๘

นางสมจิต บุญเยียม 

่

๐๗/๐๑/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๙๑๙

นางสวิน ดวงแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๕๙/๑๙๒๐
นางสาววรรณอนงค์ เบาสูงเนิน

๑๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๖๕๙/๑๙๒๑

นางสาวสุดารัตน์ ดาสี
๐๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๖๕๙/๑๙๒๒

นางสาวสุวรรณา ทอนนุสะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๖๕๙/๑๙๒๓

นางสาวจิราภรณ์ กลีบเอ็ม
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๕๙/๑๙๒๔

นายชินวัตร พรหมบุตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๕๙/๑๙๒๕

นางสาววันวิสาข์ พิมเสนา
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๕๙/๑๙๒๖

นางสาวกิงแก้ว

่

ดวงศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๕๙/๑๙๒๗

นางสาวจิราพรรณ คำสิงห์
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๕๙/๑๙๒๘

นางสาวธัญชนิต ปรังประโคน
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๕๙/๑๙๒๙

นางสาวปยะพร จันดากุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๕๙/๑๙๓๐
นางสาวลักษณา ใจกล้า

๒๔/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๕๙/๑๙๓๑

นางสาวสิรินรร อุดมสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๕๙/๑๙๓๒

นายเกษมศักดิ

์

ไกรสร
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๕๙/๑๙๓๓

นางสาวจิราพร โกยรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดท่าสว่าง  

บร ๔๖๕๙/๑๙๓๔

นางสาวสมฤทัย นุกิจรัมย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดท่าสว่าง  

บร ๔๖๕๙/๑๙๓๕
เด็กหญิงกัญยาภรณ์ ขวัญมี

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง วัดท่าสว่าง  

บร ๔๖๕๙/๑๙๓๖

นายชนะชัย งามมาก
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลกระสัง วัดท่าสว่าง  

บร ๔๖๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทนุภา
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายภูตะวัน ทองนำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๓๙
เด็กหญิงธัญญารักษ์ สัทธาพร

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๔๐ เด็กหญิงประกายแก้ว
พวงยอด

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๔๑

นางสาวกัญญารัตน์ กลิพัด
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงภริดา มีชือ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ นิเรียงรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงภัทรามาศ ปยะกิจ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายอัษฎาวุธ บังทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงกนกพร หัสดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายรัฐสิทธิ

์

เการัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายคมชิต รอดเกิด

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๔๙

นางสาวทิพย์นภา สุขจิต
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๖ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๕๙/๑๙๕๐
นางสาวฐิตินันท์ นุสิทธิรัมย์

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๕๑

นางสาวเสาวภา ขอสุข
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๕๒

นายภานุวัช ประสงค์ดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๕๓

นางสาวนิศากร บุญล้อม
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๕๔

นางสาวปริสนา ศรีบาง
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๕๕

นายอัมรินทร์ มาลาทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๕๖

นางสาวพัชรินทร์ เครืองรัมย์

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๕๗

นางสาววาละยา พันธุ์หอ
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๕๘

นางสาวกนกพร นิเรียงรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๕๙

นางสาวยลดา ช่อมะลิ
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๖๐
นางสาวสถาพร ทองยอน

๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๖๑

นางสาวสายรุ้ง มิถุนาวงค์
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๖๒

นางสาวกัญญารัตน์ กำลังรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๖๓

นางสาวสิริกัญญา กระสันดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๕๙/๑๙๖๔

นางสาววราภรณ์ โยโพธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายสิทธิพล สุทธิพิทักษ์กุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๕๙/๑๙๖๖

นายวัฒนา สัมเลิศรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๕๙/๑๙๖๗

นางสาวอภิญญา พรมสุวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงพิมพัชฌา ทองสันทัด
๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายสหัสชัย สงนอก
๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายอรรถพล จันทร์สีลา

๒๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงณัฐลิตา ศรีมะเรือง
๐๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงสุกัญญา นิลขันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงสุกานต์ ทองนอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงแจ่มนภา คะเลรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คมวิบูลย์สุวิมล
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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